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WSTĘP

Dążąc do systematycznego docierania do producentów rolnych z bieżącymi 

informacjami o technologii firmy PLOCHER, co w 2020 r. zostało poważnie ograniczone

w wyniku pandemii koronawirusa SARS Cov-2, zdecydowaliśmy się wydawać Biuletyn 

Informacyjny w formie elektronicznej.

Przedstawiany Państwu pierwszy numer, który jest w pewnym sensie numerem testowym, 

aby zorientować się w zapotrzebowaniu naszych dotychczasowych kontrahentów oraz uzyskać ich 

opinie i propozycje.

Chcemy, aby nasz Biuletyn ukazywał się jako miesięcznik. Zamieszczać w nim będziemy 

krótkie informacje, zapowiadać przygotowywane prezentacje i katalogi produktów, artykuły 

ukazujące się na nasz temat w prasie rolniczej w Polsce, wywiady z rolnikami stosującymi naszą 

agrotechnologię inaczej oraz sygnalizować będziemy i wskazywać możliwości poszerzania 

wiedzy na temat rolnictwa naturalnego, którego jesteśmy zwolennikami.

W pierwszym numerze zapoznamy Państwa z produktem do rewitalizacji wody pitnej oraz 

tlenowym przetwarzaniem gnojowicy i obornika w wysokowartościowy nawóz – zachęcając do 

lektury naszej broszurki pod tym tytułem, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej –

www.plocherpolska.pl.

W Biuletynie też będziemy przedstawiać firmy, z którymi ściśle współpracujemy 

wdrażając naszą technologię. 

Od wielu lat współpracujemy w Polsce z firmą KÖCKERLING – specjalistą od uprawy 

bezorkowej. Tutaj PLOCHER proponuje wykorzystanie do tlenowej aktywacji gleby preparat 

Plocher humus gleba. Szczegółową informację o tym produkcie znaleźć można w naszym 

Katalogu Rolniczym na lata 2020-2021 na stronie www.plocherpolska.pl.

Zachęcamy do podawania nam nowych adresów e-mailowych tych rolników

i producentów rolnych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat agrotechnologii inaczej 

firmy PLOCHER.

Aleksander Gamza

605-447-999

e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:

BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 

e-mail: biuro@plocherpolska.pl

http://www.plocherpolska.pl/
http://www.plocherpolska.pl/
mailto:a.gamza@plocher-polska.pl


PLOCHER – WODNA TECHNIKA INACZEJ

Czy z posiadanej w domu/mieszkaniu instalacji wodnej można uzyskać wodę 

o strukturze wody źródlanej, czyli rewitalizowaną, a zatem witalną?

Roland Plocher udowadnia, że jest już najwyższy czas, aby zachować podstawowe źródło 

naszej egzystencji, jakim jest woda, dla przyszłych pokoleń.

W firmie PLOCHER opracowano produkty do rewitalizacji wody pitnej. W tym celu 

wykorzystano 40-letnie doświadczenia oparte na koncepcji myślenia holistycznego i zasadzie 

zrównoważonego działania.

Poeta angielski Dawid Herbert Lawrence tak pisał o wodzie:

„Woda, to H2O, dwie części wodoru, jedna część tlenu.

Ale jest jeszcze trzecia, która zmienia to w wodę

I nikt nie wie, co to jest”.

O próbie rozwiązania jednej z tajemnic Natury, czyli tajemnicy wody, piszemy  

w najnowszej naszej broszurce „PLOCHER REWITALIZACJA WODY”, która dostępna jest 

na naszej stronie: www.plocherpolska.pl. Opisujemy w niej produkty firmy PLOCHER służące do 

rewitalizacji wody pitnej.

Prezentujemy (fot.) PLOCHERKAT DUŻY

do rewitalizacji wody używanej zarówno do picia, 

gotowania, kąpieli, jak i do higieny osobistej. Woda 

witalna, czyli po rewitalizacji, jest bardziej miękka 

i lepiej smakuje.

PLOCHERKAT DUŻY nie jest zasilany energią elektryczną lub magnetyczną. Przy jego 

zastosowaniu w gospodarstwie domowym można każdego dnia uzyskać 1,5 m³ wody witalnej.

Rewitalizacja wody w systemie Plocher tzw. wodnej technice inaczej, polega na 

przenoszeniu drogą niemagnetyczną informacji energetycznej poprzez wykorzystanie tlenu jako 

katalizatora. Tlen stanowi w tym systemie substancję chemiczną, która wprowadza informację na 

odpowiednim nośniku do danego układu, jakim jest woda, powodując zmianę ścieżki kinetycznej 

reakcji chemicznej na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost 

szybkości reakcji chemicznej. Tlen powoduje aktywację naturalnych procesów biologicznych 

w ożywionej materii nie wchodząc jednak z tą materią w reakcje chemiczne.

http://www.plocherpolska.pl/


TLENOWE PRZETWARZANIE 

GNOJOWICY I OBORNIKA  

W WYSOKOWARTOŚCIOWY NAWÓZ

W opracowanej broszurce wyjaśniamy różnice pomiędzy gniciem 

a kompostowaniem zamieszczając bardzo czytelną tabelkę Henniga, która pokazuje, jak 

PLOCHER stwarza tlenowe środowisko przetwarzając aerobowo gnojowicę w cenny płynny 

humus. Omawiamy zalety produktu PLOCHER HUMUS PŁYNNY.

Na przykład w oborze uzyskujemy:

➢ optymalny rozkład kożuchów gnojowicy, dzięki czemu uzyskuje ona  jednolitą strukturę,

➢ następuje aktywacja biologii tlenowego rozkładu, 

czego efektem jest m.in. wysoka redukcja amoniaku,

➢ rezygnację z mechanicznego mieszania gnojowicy,

➢ zredukowanie w gnojowicy bakterii beztlenowych,

➢ poprawę klimatu obory, zwiększenie higieny, redukcję much

W rezultacie uzyskuje się poprawę zdrowotności zwierząt, co objawia się już na pierwszy rzut 

oka zdrowszymi racicami krów utrzymywanych na podłodze rusztowej.

Stosowanie PLOCHER HUMUS PŁYNNY jako wysokowartościowego nawozu 

naturalnego w uprawach rolniczych wpływa m.in. na:

➢ stabilizację azotu w gnojowicy sprzyjającą odbudowie próchnicy w glebie,

➢ zatrzymanie składników pokarmowych w górnej warstwie gleby i polepszenie ich 

przyswajalności przez rośliny,

➢ zwiększenie systemów korzeniowych roślin i poprawę krzewienia,

➢ redukcję uciążliwych chwastów na TUZ (np. szczawiu i mleczy)

Stosując PLOCHER HUMUS PŁYNNY w uprawie roślin uzyskuje się wyższą jakość 

płodów rolnych, a ta z kolei gwarantuje zdrową żywność dla ludzi i zdrową paszę dla zwierząt 

gospodarskich. Rozcieńczony odpowiednio PLOCHER HUMUS PŁYNNY może być także 

stosowany jako nawóz dolistny.

Zasadniczą korzyścią dla rolnika posiadającego ten nawóz jest możliwość ograniczenia kosztów 

uprawy roślin poprzez ograniczanie do niezbędnego minimum stosowania nawozów mineralnych 

i  chemicznych środków ochrony roślin.

Rolnik może w swym gospodarstwie tworzyć też HUMUS poprzez tlenowe 

kompostowanie obornika. Firma Plocher oferuje swój produkt PLOCHER KOMPOST 

&OBORNIK wskazując, jak przy PLOCHER HUMUS PŁYNNY uzyskiwany z gnojowicy, 

korzyści w oborze i uprawie roślin.

Broszurkę można zamawiać bezpośrednio u mnie, przedstawicieli lub w firmie BESKOM.
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40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, 

WIEDZĄ DLACZEGO

BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 2/2021 - marzec

Tlenowa
Gospodarka



WSTĘP

Wszystko zaczyna się od gleby i małego na ogół nasionka, które w niej umieszczamy. 
Tutaj zaczynają działać Prawa Natury, o znajomość i wykorzystanie których zbudowana została 
podstawa nowej technologii odżywiania gleby i uprawy roślin, którą nazwaliśmy agrotechnologią
inaczej. Podstawa ta oparta jest o kody genetyczne, które posiadają  gleby rolnicze oraz nasiona 
roślin.

Pomimo wielkiego rozwoju techniki w ciągu ostatnich 200 lat, nikomu nie udało się 
stworzyć sztucznej gleby ani też sztucznego nasiona.

Człowiek zaczął walczyć z Prawami Natury, czego konsekwencją są obecnie m.in. choroby 
cywilizacyjne, zatrucie środowiska i produkcja coraz bardziej niezdrowej żywności.

Rolnictwo, co wydaje się  paradoksem, zaczyna być postrzegane jako jedno 
z poważniejszych zagrożeń, gdy faktycznie bezpieczeństwo żywnościowe powinno być absolutnym 
priorytetem dla ludzkości. I nie chodzi tutaj wyłącznie o ilość produkowanej żywności, ale jej jakość 
i dostępność.

Raport o wpływie systemu żywnościowego, stworzony przez takie organizacje jak Hatham
House i Compassion In World Farming , nie pozostawia złudzeń. Jeśli nie zmienimy sposobu 
produkcji żywności, nieustannie będziemy tracić bioróżnorodność, a dalsze niszczenie ekosystemów 
i siedlisk zwierząt zagrozi przetrwaniu ludzkości na Ziemi.

Firmie PLOCHER niezmiennie przyświeca sentencja Hipokratesa: „Niech żywność Twoja 
będzie lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością”.

ZACZNIJMY  WIOSNĘ 2021 Z PLOCHEREM

W obecnym numerze Biuletynu pragniemy wskazać na produkty, z którymi dobrze 
byłoby rozpocząć wiosenne zabiegi na polach oraz wykorzystać do nich posiadane 
w gospodarstwie naturalne nawozy. 

Polecimy także nowy opryskiwacz, jako maszynę, w której zamontowane urządzenie firmy 
PLOCHER – agrokat – spełniać będzie bardzo pożyteczną rolę w wykonywaniu zabiegu nawożenia 

i ochrony roślin.
Zaczniemy, jak wspomniano, od  gleby i zabiegu poprawiającego jej żyzność. Rolnik 

powinien sobie przed rozpoczęciem wegetacji odpowiedzieć na pytanie, czy  jego gleba jest 
zdrowa, czy dochodzi do rozkładu resztek pożniwnych, czy nie obserwował w poprzednim sezonie 
jakichś oznak jej choroby objawiającej się zbitym stanem gleby, stojącymi wodami, chorobami 
grzybowymi, podobnie jak u człowieka - zmęczeniem.

Pokażemy Państwu, jak temu zaradzić i jak potem zapewnić witalność uprawianym roślinom 
po to, aby uzyskany optymalny plon posiadał jak najwyższą jakość biologiczną.

Aleksander Gamza
605-447-999
e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 
e-mail: biuro@plocherpolska.pl
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JAK  POPRAWIĆ ŻYZNOŚĆ NASZEJ  GLEBY?

Do poprawy żyzności i właściwości gleby polecamy 
naturalny produkt :

• ak 7061 plocher humus gleba (me) 2l, nośnik - melasa bez GMO

• ak 7071 plocher humus gleba (me) 10l, nośnik - melasa bez GMO

Stosujemy go w oprysku doglebowym w dawce 1-2 l/ha w 200 - 400 l wody (pierwsze 
zastosowanie - 2l/ha). Pamiętać należy o zasadzie, że przed dodaniem do opryskiwacza 
rozcieńczamy go wodą i wlewamy przy pracującym mieszadle. Do takiej mieszaniny można dodać 
doglebowe środki ochrony roślin, np. przed siewem.

Jeśli do wiosennego nawożenia stosuje się uzdatnioną gnojowicę, wówczas plocher humus 
gleba (me) rozmieszać należy w wiadrze wody i dodawać bezpośrednio przy napełnianiu cysterny 
z gnojowicą przed jej wywozem na pole.  

Ważna uwaga: nie należy wlewać produktu do kanałów z gnojowicą w oborach lub 
zbiornikach zbiorczych.

Czego oczekujemy po zastosowaniu plocher humus gleba (me)?:  

➢ Produkt zwiększa żyzność gleby, powoduje odbudowę próchnicy
➢ Poprawia strukturę, zwiększa różnorodność życia biologicznego, co przejawia się znacznie 

zwiększoną ilością dżdżownic
➢ W glebie rozpoczyna się naturalne kompostowanie, co bezpośrednio wpływa na uaktywnienie 

życia biologicznego
➢ Tlenowy rozkład sprzyja higienie gleby. Zawarte w glebie składniki pokarmowe, w tym 

mikroelementy, stają się bardziej dostępne dla roślin
➢ Pozwala na redukcję nawozów mineralnych już o 20-30% w pierwszym roku!

Po kilkakrotnym zastosowania plocher humus gleba (me) – następny oprysk na glebę zaleca 
się bezpośrednio po zbiorze rośliny uprawnej – stwierdzano pewną redukcję ilości chwastów, co 
wynika z naturalnego zmniejszenia ilości i gatunków potencjału kiełkujących nasion chwastów 
w glebie.

Przypominamy kilka podstawowych zasad diagnozowania stanu zdrowotności 
naszej gleby:
1. Sprawdzamy organoleptycznie czy jest luźna i gruzełkowata
2. Próbujemy na odkrywce ustalić, ile w niej jest dżdżownic
3. Ustalamy charakterystyczny zapach gleby – czy ma swoisty zapach czy też odór gnicia
4. Jeśli uprawiamy na niej warzywa, spróbujmy czy mają charakterystyczny dla nich zapach (np. 

marchew) i jak smakują.

Warto wiedzieć, że dżdżownice pracują dla rolnika nieodpłatnie dostarczając glebie 
w swoich odchodach wieloskładnikowy nawóz biologiczny.

Badania naukowe wykazały, że 300 dżdżownic na 1 m² pola wytworzyć może rocznie 
warstwę nawozu organicznego o grubości 1,5 cm, co odpowiada dawce 140 kg azotu na hektar. 
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JAK  WSPOMAGAĆ UPRAWĘ ROŚLIN PREPARATAMI PLOCHERA

Do produktów wspomagających uprawę roślin firma Plocher poleca następujące preparaty:

1. plocher rośliny                  - do zaprawy nasion i dolistnych zabiegów.
2. plocher specjalny – liść    - doglebowo i dolistnie
3. plocher kombi – liść         - dolistnie

Produkty te dopuszczone są do wszystkich upraw i roślin. Można je stosować w uprawach 
konwencjonalnych i ekologicznych, w tym na obszarach Natura 2000. Nie stanowią zagrożenia dla 
środowiska. Sprzyjają produkcji zdrowej żywności.  

Stwarzają możliwość stopniowego ograniczania stosowania chemicznej i syntetycznej 
ochrony roślin oraz nawożenia i przechodzenia do zintegrowanej ochrony roślin. 

Dysponując w gospodarstwie tlenową gnojowicą Plocher, można dodać do niej powyższe 
produkty, uzyskując nawóz dolistny.

▪ Produkty wg katalogu PLOCHERA  posiadają oznakowania:

- ap 3041 plocher rośliny (do) – opak.   2 kg,   nośnik-dolomit
- ap 3051 plocher rośliny (do) – opak. 10 kg,   nośnik-dolomit
- ap 3061 plocher rośliny (me) – opak.     2 l,   nośnik-melasa
- ap 3071 plocher rośliny (me) – opak.   10 l,   nośnik-melasa

Do naturalnych zapraw nasion stosowanych na sucho poleca się plocher rośliny (do), który 
przenosi informacje pobudzające wzrost roślin wpływając na rozwój korzeni i przeciwdziała 
zgniliznie podstawy łodygi. Wpływa na wzrost wydajności fotosyntezy i jakości biologicznej plonu. 
Przy zaprawianiu nasion stosuje się 20-40 g/100 kg materiału siewnego, a 500 g lub ml/ha na 
sadzeniaki ziemniaka (na mokro – nośnikiem melasy z wodą).

Produkt można stosować w oprysku na początku wegetacji w dawce 200 g lub ml/ha, 
a w czasie wegetacji kilkakrotnie, w dawce 100-400 g lub ml/ha. 

▪ Produkty:  ap 3461 plocher specjalny - liść (me) 2l  nośnik-melasa, 
ap 3471 plocher specjalny - liść (me) 10l nośnik-melasa.

Razem z plocher humus gleba można przed rozpoczęciem wegetacji zastosować na zboża 
i rzepak ozimy produkt plocher specjalny-liść w dawce 100-200 ml/ha.

▪ Produkty: ap 3742 plocher kombi – liść (sm) 2kg, nośnik-siarczan magnezu,
ap 3752 plocher kombi – liść (sm) 2kg, nośnik-siarczan magnezu.

Do kilkakrotnego zastosowania może być używany również plocher kombi – liść. Materiałem 
nośnikowym jest siarczan magnezu (sm). Stosowany jest w dawce 300-600 g/ha..

ZAPOZNAJ SIĘ Z PLANAMI WITALNYMI  DO UPRAW W KATALOGU PLOCHER !
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56-420 Bierutów, ul. Wrocławska 59

Tel.: +48 607 804 557

e-mail: biuro@bdhkrol.com

www.bdhkrol.com

plocher agro-kat:

zmiękcza i podnosi skuteczność

zastosowanej cieczy w oprysku

BDH KROL S.R.O. 

ODDZIAŁ W POLSCE

Zmiana struktury kropli cieczy po PLOCHER rewitalizacji 



40 LAT DOŚWIADCZEŃ
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FIRMY PLOCHER
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Nr 3/2021 - kwiecień

Tlenowa
Gospodarka
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim naszym Kontrahentom oraz Sympatykom firmy „PLOCHER” wiosennych Darów 

Natury i korzystania z ich nieprzebranych bogactw, które dzięki zastosowaniu w agrotechnologii firmy  
„PLOCHER” praw Natury, sprzyjać będą Państwa zdrowiu, radości życia i pomyślności w prowadzonej 

działalności rolniczej.

Wiosna przynosi nam zawsze nadzieję na nowe otwarcie sezonu wegetacyjnego. Rozpoczyna się on 
w pełni zwykle po kalendarzowych Świętach Wielkanocy. Wtedy rolnicy przystępują do drugiej fazy 
zabiegów agrotechnicznych w uprawach ozimin, siewu zbóż jarych, buraków cukrowych, sadzenia 
ziemniaków, siewu soi, a także warzyw gruntowych i najpóźniej gryki.  

Świeckimi symbolami Świąt Wielkanocnych są jajka-pisanki, kurczęta, zające i zwyczaj oblewanego 
poniedziałku, czyli Śmigus-Dyngus. 

Mamy zatem dla Państwa w tym świątecznym, wielkanocnym Biuletynie nr 3 nawiązanie do tych 
świątecznych symboli. Chcemy zainteresować hodowców drobiu tworzeniem prozdrowotnych warunków 
dla chowu piskląt w kurnikach oraz witalnymi planami upraw w ramach zrównoważonego rolnictwa 
ze szczególnym uwzględnieniem uprawy soi, z której nasion otrzymuje się wysokobiałkową paszę dla 
drobiu konkurującą z importowaną soją GMO.

Zachęcamy też do zwrócenia uwagi i wybór do uprawy rekomendowanych przez firmę PLOCHER 
POLSKA nasion nowych odmian soi firmy AGROYOUMIS Sp. z o. o. z Raduska n/Sanem.

Mamy nadzieję, że Państwo skorzystacie z naszych zaleceń, jakie przekazaliśmy w Biuletynach 
nr 1 i 2 odnośnie zasad korzystania z produktów firmy „PLOCHER”, a także z naszego nowego katalogu 
i broszurek o tlenowym przetwarzaniu gnojowicy, obornika i pofermentu oraz planów witalnych do upraw. 
Z wodą wiąże się zastosowanie naszego agrokatu w opryskiwaczach, dzięki któremu następuje 
rewitalizacja wody używanej do efektywnych zabiegów ochrony roślin.

Pragniemy przypomnieć, że celem firmy PLOCHER jest umożliwienie Państwu stopniowego 
przechodzenia z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo naturalne i ekologiczne, w których ogranicza 
się radykalnie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, a w dalszej,   
kilkuletniej perspektywie całkowite ich zaniechanie. Tylko takie rolnictwo może zapewnić produkcję 
zdrowej żywności, ochronę środowiska, utrzymanie dobrostanu i zdrowia zwierząt hodowlanych oraz ludzi 
odżywiających się produktami pochodzącymi z takich gospodarstw. Wiemy, że żywność taka jest coraz 
bardziej poszukiwana, choć jeszcze nie w pełni dostępna, gdyż nadal zbyt droga. Program firmy „PLOCHER” 
umożliwia tańszą produkcję w porównaniu do intensywnej produkcji konwencjonalnej, gdzie zasadniczym 
celem jest wydajność i zysk.

Cele naszej firmy są zbieżne ze Wspólną Polityką Rolną UE, która w ramach strategii Zielonego Ładu 
zakłada stopniowe ograniczanie stosowania chemii w rolnictwie. Dlatego oferowana Państwu 
kompleksowa agrotechnologia firmy PLOCHER wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Aleksander Gamza tel. 605-447-999, e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 
e-mail: biuro@plocherpolska.pl

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL

Spokojnych, pogodnych i szczęśliwych 
Świąt Wielkanocnych

życzą

Aleksander Gamza
ze współpracownikami

z firmy BESKOM-PLOCHER POLSKA

mailto:a.gamza@plocher-polska.pl
mailto:biuro@plocherpolska.pl


Wyniki pomiarów
W tabeli poniżej zestawiono stężenie pyłu i amoniaku w gazach odprowadzanych 
z kurników k5 i k6 oraz obliczoną na tej podstawie wielkość emisji.
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STWARZAMY DLA ZWIERZĄT WŁAŚCIWE WARUNKI BYTOWE

CAŁOŚCIOWY SYSTEM PLOCHER DO HODOWLI maksymalnie
witalizuje całe środowisko i redukuje o 82% stężenie amoniaku !

SYSTEM PLOCHER redukuje stężenie amoniaku
we wszystkich rodzajach obiektów inwentarskich

L.p. Zanieczyszczenie

Stężenie substancji w 

warunkach 

umownych [mg/m3
u]

Wielkość 

emisji 

godzinowej 

[kg/h]

Procent 

wielkości 

bazowej

Kurnik k5 – bez dodatków Plocher-kontrola

1 Pył ogółem 0,76 0,0045 100,00%

2 Amoniak 0,031 0,000183 100,00%

Kurnik k6 - SYSTEM PLOCHER

3 Pył ogółem 0,54 0,0037 82,22%

4 Amoniak 0,0046 0,000032 17,49%
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Zalety uprawy soi:

✓ Wzbogacenie płodozmianu

✓ Wiązanie azotu atmosferycznego

✓ Wysoka opłacalność ekonomiczna upraw

✓ Poszerzenie oferty krajowych pasz białkowych bez GMO 

PLOCHER WITALNE PLANY UPRAW
Zwróć uwagę na następujące zalecenia:

• zastosowanie PLOCHER tlenowo przetworzonej gnojowicy, obornika 
i pofermentu - w postaci płynnego humusu / kompostu 

• plocher agro-kat do montażu na opryskiwaczu - dla rewitalizacji i eliminacji 
środków do zmiękczania wody

• przy pierwszym zastosowaniu PLOCHER witalnego planu: redukcje nawozów 
i ŚOR o 20 - 30 %

• przy kontynuowaniu stosowania produktów PLOCHER - dalsze, sukcesywne 
zmniejszanie nawozów i ŚOR

• dla gospodarstw przekształcających się: ułatwia szybkie przejście na rolnictwo 
ekologiczne

ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE,
ZINTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLINNA
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AGROYOUMIS SP. Z O.O.
37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Kordeckiego 20

info@agroyoumis.pl
www.agroyoumis.pl

TEL. +48 507 302 855
TEL. +48 514 292 226

WWW.AGROYOUMIS.PL

NOWOŚĆ SEZONU:

▪ VISCOUNT 000+

▪ FAVORIT 000

▪ ORPHEUS 000-

▪ POPMPEI 00
▪ KAPRAL 00



BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 4/2021 - maj

Tlenowa
Gospodarka

40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO
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WSTĘP

Maj jest miesiącem, w którym w tradycyjnych gospodarstwach rolnych rozpoczyna się pastwiskowy 
wypas bydła. Dobry rolnik wie, że Trwałe Użytki Zielone (TUZ), czyli łąki i pastwiska, dostarczają mu „zielone 
złoto”, a krowy mleczne korzystające z żywienia pastwiskowego „pyskami doją” czyli dają tak wartościowe 
mleko, jak wartościowa jest ruń pastwiskowa i siano łąkowe.

Firma PLOCHER wie, jak uzyskać wysoką jakość runi pastwiskowych i siana łąkowego. 
W naszych Biuletynach informujemy, jakie i kiedy stosować produkty, aby cele te osiągnąć. Przypominamy 
o tlenowej gospodarce, która rozpoczyna się w oborze, a kończy w glebie, gdy zastosujemy kompostowany 
obornik i gnojowicę. Zwracamy szczególną uwagę na znaczenie próchnicy w glebie i na sposób jej zwiększenia 
przy zastosowania produktu plocher humus-gleba.

Pragnę  zwrócić uwagę na kilka niewątpliwie znanych rolnikom faktów, o których nigdy nie 
powinniśmy zapominać:

▪ Podstawą zdrowia ludzi jest zdrowa żywność. Uzyskiwana jest ona wyłącznie z żywych gleb     
charakteryzujących się wysoką naturalną żyznością, której wyznacznikiem jest zawartość próchnicy 
w warstwie od 10-30 cm.

▪ Rolnik prowadzący produkcję zwierzęcą może wytwarzać w gospodarstwie nawóz na GO i UZ poddając 
tlenowemu kompostowaniu obornik i gnojowicę. Wprowadzając takie nawozy do gleby prowadzi 
gospodarkę o zamkniętym obiegu korzystną dla środowiska – gleby, wód gruntowych i klimatu. Próchnica 
może odbudowywać się tylko w glebie, w której odbywają się naturalne procesy życiowe.

▪ Utrzymanie gleby w żyzności zapewnia jej korzystne warunki fitosanitarne, a na TUZ warunkuje 
bioróżnorodność. W takiej glebie poprawnie kształtują się stosunki powietrzno-wodne wpływające 
bezpośrednio na jej strukturę gruzełkowatą.

▪ Przy dużej zawartości próchnicy w glebie, może ona magazynować ok. 30 kg/m² CO2 (obecnie średnia ta 
wynosi ok. 4 kg/m² CO2) – wg badań w Austrii.

Stosowanie produktu plocher humus-gleba na pastwiskach sprzyja szybkiemu rozkładowi odchodów zwierząt 
i regeneracji runi. Trawy rozwijają silny system korzeniowy. System ten zapobiega niekorzystnemu zjawisku 
nadmiernego rozwoju bakterii beztlenowych w glebie, który ma miejsce przy nawożeniu TUZ 
niekompostowaną (cuchnącą) gnojowicą. 

Stosując po żniwach produkt plocher humus-gleba na resztki pożniwne, doprowadzamy do szybkiego ich 
rozkładu (mineralizacji) na polu. Dostarczony w tej formie naturalny nawóz sprzyja także silnemu rozwojowi 
dżdżownic, odbudowie próchnicy i jednocześnie umożliwia znaczną redukcję nawozów mineralnych.

Firma PLOCHER współpracuje z firmą KÖCKERLING, która rekomenduje do uprawy pożniwnej agregat –
Allounder Classic.

Aleksander Gamza tel. 605-447-999, 
e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, 
tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 
e-mail: biuro@plocherpolska.pl, 
www.plocherpolska.pl

Zapoznaj się z: „PLOCHER WITALNYMI PLANY UPRAW”

mailto:a.gamza@plocher-polska.pl
mailto:biuro@plocherpolska.pl


STWÓRZ TLENOWE WARUNKI NA
PASTWISKACH, TUZ I W UPRAWACH
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PLOCHER GNOJOWICA w postaci:

TO WYSOKOWARTOŚCIOWY, NATURALNY NAWÓZ DLA:

➢ redukcji zapachu amoniaku
➢ dobrej przyswajalności przez rośliny
➢ odbudowy próchnicy
➢ tlenowych warunków w glebie
➢ wycofania nawozów mineralnych

PLOCHER

PLOCHER



PLOCHER HUMUS GLEBA
- dla optymalnego

rozkładu resztek pożniwnych

19

1-2l PLOCHER/ha = 
20% mniej nawozów
mineralnych oraz
zyski:

➢ Odbudowa próchnicy
➢ Produkcja własnego naturalnego nawozu
➢ Wzrost życia biologicznego, higiena gleby
➢ Ogromna populacja dżdżownic
➢ Podtrzymanie naturalnego pH
➢ Redukcja kosztów upraw

www.plocherpolska.pl



Koprolity dżdżownic
biologiczny-pełnowartościowy nawóz

Z natury !

• 300 dżdżownic / m² 
produkuje 1,5 cm grubą
warstwę BIOHUMUSU na
rok, o równowartości
nawozowej 140 kg azotu

• Porównywalnie do otoczenia, 
biohumus zawiera :

➢ 5    x   więcej azotu
➢ 2,5 x   więcej magnezu
➢ 2     x   więcej wapnia
➢ 7     x   więcej fosforu
➢ 11   x   więcej potasu

WYPRODUKUJ Z NAMI WŁASNY BIOHUMUS
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BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 5/2021 - czerwiec

40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO



WSTĘP

W czerwcowym (5) numerze naszego Biuletynu pragniemy skupić się na obiektach inwentarskich – oborach, chlewniach, 
stajniach i kurnikach – aby zaproponować  rolnikom – hodowcom zwierząt systemowe rozwiązanie, któremu nadaliśmy 
uniwersalny roboczy tytuł „PLOCHER HUMUS OBORA”.

Rozwiązanie to polega na wykorzystaniu w wymienionych obiektach urządzeń do zamgławiania stosowanych w okresie 
letnim do chłodzenia wysokich temperatur wewnątrz tych obiektów, do podawania sztandarowego preparatu firmy PLOCHER, 
spełniającego funkcję charakterystyczną dla swoich właściwości, o którym szeroko pisaliśmy w poprzednich numerach Biuletynu. 

Jest to już dobrze znany rolnikom preparat plocher humus płynny (me) oraz plocher kompost & obornik. Preparaty te 
zastosowane w roztworze zrewitalizowanej wody zapewnią, oprócz odpowiedniego mikroklimatu w obiekcie, tlenową aktywację 
gnojowicy, kompostowanie ściółki i znaczącą poprawę warunków zoohigienicznych. 

Efektem zastosowania w czasie zamgławiania plocher humus płynny (me) jest innowacyjnym systemem klimatycznym, jaki 
osiągnie się głównie przez redukcję amoniaku i innych szkodliwych gazów oraz redukcję much, zachowując odpowiednią w lecie 
dla zwierząt temperaturę i wymagany w tym szczególnym okresie dobrostan.

Określany umownie system „PLOCHER HUMUS OBORA” umożliwia rolnikowi - hodowcy produkcję wysokowartościowego 
płynnego humusu z gnojowicy i humusu z kompostowanego obornika.

Aplikacja preparatu dokonywana jest automatycznie na ruszta oraz  ściółkę, w której już w obiekcie inwentarskim 
rozpoczyna się proces kompostowania obornika.
Rewitalizowana przy zastosowaniu plocherkatu woda jest wykorzystywana do pojenia zwierząt i zamgławiania całego obiektu, 
zapewniając efekt chłodzący.

Oferując ten innowacyjny system zapewniamy rolnikowi - hodowcy zmniejszenie nakładów pracy na utrzymanie 
odpowiednich warunków zoohigienicznych w obiektach inwentarskich i pewność, że podczas nawet najbardziej wymagających 
kontroli tych obiektów przez uprawnione służby, nie spotka się on z zarzutami i sankcjami karnymi.

W najbliższym czasie należy spodziewać się nasilenia takich kontroli, a mając na względzie coraz wyższe wymagania 
sanitarne w hodowli zwierząt, zastosowanie innowacyjnego systemu „PLOCHER HUMUS OBORA” przynosić także będzie korzyści 
ekonomiczne i spokojny sen. A ten, przy licznych problemach występujących w prowadzeniu gospodarstwa rolnego w obecnych 
warunkach nasilonych wymagań biurokratycznych i sankcjach, staje się wartością bezcenną.

Aleksander Gamza tel. 605-447-999, 
e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, 
tel. 661-918-412, 32/738-07-16, e-mail: biuro@plocherpolska.pl, 
www.plocherpolska.pl

mailto:a.gamza@plocher-polska.pl
mailto:biuro@plocherpolska.pl


HUMUS 
OBORA

SPECJALISTA OD

WITALNEGO MIKROKLIMATU

W OBORZE



PLOCHER©

HUMUS OBORA

TECHNOLOGIA GWARANTUJĄCA WITALNY MIKROKLIMAT W OBORZE

Niezawodny system zamgławiania i chłodzenia obory oraz hali udojowej zapewnia:

HUMUS OBORA

▪ Znaczną poprawę jakości wody o strukturze

źródlanej w wodopojach i zraszaczach

▪ Tlenową aktywację gnojowicy

▪ Tlenowe kompostowanie ściółki

▪ Ogólną poprawę warunków zoohigienicznych



WITALIZACJA WODY STEROWANIECHŁODZENIE -

APLIKACJA

AKTYWATOR 
GNOJOWICY

AKTYWATOR OBORNIKA

HUMUS 
OBORAKOMPLEKSOWY SYSTEM



PLOCHER©

HUMUS OBORA

SYSTEM CHŁODZENIA I ODBUDOWY ZDROWEGO KLIMATU

DLA KAŻDEGO TYPU ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Innowacyjny system klimatyczny Plocher Humus Obora do zamgławiania, chłodzenia, redukcji 

szkodliwych gazów przez cały okres hodowli umożliwia Tobie i Twoim zwierzętom uzyskać 

wysoki komfort bytowy w oborze.

HUMUS OBORA

CHŁODZENIE

PLOCHER

HUMUS 

OBORA

Obniż 

temperaturę

w swoim obiekcie 

hodowlanym

REDUKCJA 

AMONIAKU

Zredukuj 

powstawanie 

szkodliwych gazów 

oraz zapylenia

WITALNY

KLIMAT

Doprowadź

do tlenowego

kompostowania

ściółki - tlenowej

aktywacji gnojowicy.

WITALNA WODA

Zaoferuj swoim 

zwierzętom 

witalną wodę do 

picia i zraszania.



PLOCHER©

HUMUS OBORA

System dla każdego typu obory, stajni, 

chlewni, jak również każdego typu zwierząt

hodowlanych.

CHŁODZENIE

ZALETY:

▪ Znaczne obniżenie temperatury

▪ Utrzymanie wydajności w udoju mleka

▪ Automatyczna regulacja według czujników

temperatury

▪ Niskie zużycie wody

▪ Bez kosztownego, wysokiego ciśnienia

▪ Niskie koszty eksploatacyjne

▪ Redukcja amoniaku i szkodliwych gazów w

czasie hodowli

▪ Aplikacja plocher produktów 

do tlenowej aktywacji gnojowicy,

kompostowania ściółki

▪ Redukcja populacji much



PLOCHER©

HUMUS OBORA

Plocher humus płynny (me) poprzez zraszanie i aktywację gnojowicy redukuje szkodliwe gazy

REDUKCJA AMONIAKU - RUSZTA

Efekt: Brak kożuchów, jednolita gnojowica, bez mechanicznego mieszania



PLOCHER©

HUMUS OBORA

Plocher kompost & obornik (me) 

REDUKCJA AMONIAKU - ŚCIÓŁKA

ZALETY:

▪ Tlenowe kompostowanie ściółki

od pierwszego dnia hodowli

▪ Redukcja amoniaku i innych szkodliwych

gazów

▪ Redukcja populacji much

▪ Produkcja własnego kompostu o wyższej

wartości nawozowej do upraw

▪ Dobrostan zwierząt

▪ Ochrona środowiska
PLOCHER redukcja amoniaku o 50 – 80 %



PLOCHER©

HUMUS OBORA

Praktyczne zastosowanie rewitalizacji wody 

do każdej hodowli. 

Z łatwością poprawisz jakość wody dla Twoich

zwierząt oraz zamgławiania.

WITALIZACJA WODY

ZALETY:

▪ Woda o strukturze wody źródlanej

▪ Rewitalizacja i higienizacja wody przez

cały okres hodowli

▪ Stale czyste rurociągi i wodopoje - brak

kamienia

▪ Mniej problemów 

z zatykaniem smoczków wodopojów

▪ Znacznie czystsza instalacja do mokrego

karmienia

▪ Możliwość wycofania technicznego

zmiękczania wody (tabletek soli)

▪ Prosty montaż, ciągłe działanie
Plocherkat duży

Plocher reaktor



PLOCHER©

HUMUS OBORA
STEROWANIE I DOZOWANIE

STEROWANIE

Plocher innowacyjny sterownik umożliwia

utrzymanie witalnego klimatu w oborze, w czasie

upałów, poprzez odpowiednią częstotliwość

dozowania mgły do chłodzenia. Ponadto może

zapewnić czasowe zamgławianie hali udojowej

dla uzyskania odpowiedniego klimatu w czasie

dojenia. Równocześnie wycofuje muchy.

DOZOWANIE

Nasz system umożliwia dokładne,

niepracochłonne dozowanie produktów

plocher dla utrzymania humusowego

klimatu (znacznej redukcji amoniaku) 

w oborze, przez cały okres hodowli

(za wyjątkiem okresu mrozów).

Beskom – Plocher Polska



PLOCHER©

HUMUS OBORA

ZDROWY KLIMAT

ZDROWE ZWIERZĘTA

ZADOWOLENI ROLNICY

www.plocherpolska.p

l



BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 6/2021 - lipiec

Tlenowa
Gospodarka

40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO



35

WSTĘP

Szósty numer naszego Biuletynu pragniemy poświęcić pokazaniu przykładów, jak 
można uzyskać dobry plon roślin uprawnych redukując nawożenie mineralne i ochronę chemiczną. 

Efektem zastosowania agrotechnologii inaczej firmy PLOCHER jest nie tylko dobry (na ogół nie 
gorszy od osiąganego dotychczas) plon, ale przede wszystkim znaczna poprawa jego jakości 
biologicznej. Wytwarzana z surowców rolnych żywność nie może być obojętna konsumentom. Nasza 
firma podchodzi do tego zagadnienia w sposób całkowicie holistyczny – zaczyna od gleby, a kończy na 
ostatnim produkcie, z którego w wyniku mniej lub bardziej złożonego przetwórstwa, powstaje 
żywność dla ludzi. 

Od pewnego czasu słyszymy, że w najbliższych latach Europa będzie musiała się zmierzyć 
z poważną epidemią chorób nowotworowych. Czy na ich nasilenie, co już obserwujemy, nie wpływa 
także żywność, która wytwarzana jest metodami przemysłowymi? Czy żywność taka sama w sobie nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi? 

Znana jest kampania przeciwko stosowaniu popularnego herbicydu opartego na glifosadzie. 
Gdy uwzględni się zanieczyszczenie środowiska – głównie wody i powietrza – wówczas z dużym 
prawdopodobieństwem można wskazać właściwą odpowiedź, skąd pochodzą źródła wielu 
współczesnych chorób, uznawanych za cywilizacyjne.  

Strategia „Zielonego Ładu”, jaki przyjęła UE, stawia przed rolnictwem wyzwania, wobec 
których firma PLOCHER już od 40 lat oferuje program, który doskonale wpisuje się w wymagania tej 
rewolucyjnej strategii. 

W polityce  UE  wzrasta znaczenie rolnictwa ekologicznego. Opierać się ono ma na: 
1. „Zielonym Ładzie” (Green Deal)
2. Strategii na rzecz bioróżnorodności
3. Strategii „Od Pola do Stołu” (Farm to Fork) 
4. Planie działań dla produkcji ekologicznej KE. 

W rozmowie z polskimi rolnikami, wprowadzającymi do produkcji rolnej preparaty firmy 
PLOCHER, zauważam duże zrozumienie dla potrzeby realizowania celów UE, w tym: 
1. Ograniczenia stosowania pestycydów o 50% (rolnicy rozumieją ryzyko związane z ich 

stosowaniem)
2. Ograniczenia stosowania nawozów o co najmniej 20%
3. Prowadzenia produkcji ekologicznej na co najmniej 25% powierzchni wszystkich UR
4. Ograniczenia sprzedaży antybiotyków stosowanych w hodowli zwierząt o 50%.

Zachęcam do przeglądnięcia naszych planów witalnych dla poszczególnych roślin i zrobienie 
dla własnych potrzeb zapotrzebowania na produkty firmy PLOCHER na sezon wegetacyjny 2021/22. 
Tymczasem zachęcam do obejrzenia kilku przykładów zastosowania kompleksowo agrotechnologii  
inaczej firmy PLOCHER w uprawach u kilku rolników w Polsce i opinii na ten temat.

Będę wdzięczny za wyrażenie swoich opinii na temat dotychczasowych – już sześciu 
numerów - naszej elektronicznej formy biuletynów informacyjnych. Pozwoli nam to na lepsze 
dostosowanie się do rzeczywistego zapotrzebowania rolników i przygotowanie ich do zmian, jakie 
nadchodzą.

Aleksander Gamza

Aleksander Gamza tel. 605-447-999, e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 
e-mail: biuro@plocherpolska.pl

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL

mailto:a.gamza@plocher-polska.pl
mailto:biuro@plocherpolska.pl


Doświadczenia polowe w Winnej Górze.
15 ha pszenżyta ozimego w technologii PLOCHER oraz 1 ha pola
kontrolnego we współpracy z Insytytutem Ochrony Roślin, pod

opieką prof. Romana Kierzka oraz mgr. inż. Karola Haremzy.

Wyniki badań w czasie uprawy wykazały, że w ochronie roślin zostały zredukowane
kolejno w dwóch zabiegach fungicydy o 60 % i o 50% !

15 HA UPRAWY PSZENŻYTA OZIMEGO
(DZIAŁKA ,,ŚCIGANKA,,) WG 

PLOCHER WITALNEGO PLANU UPRAW.

1 ha-kontrola-
uprawa
konwencjonalna

Kontrola-
uprawa zerowa
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Opis na etykiecie: Ściganka – kontrola

20.04.2021

BBCH 31

Winna Góra

CHOROBA
PROCENT PORAŻONYCH 

ROŚLIN

ŚREDNI % PORAŻONEJ 

POWIERZCHNI LIŚCIA
Fuzaryjna zgorzel podstawy 

źdźbła i korzeni
15 -

Septorioza paskowana liści

(Septoria tritici)
25 0,6

Mączniak prawdziwy zbóż 

i traw (Blumeria graminis)
25 0,3

Askochytoza zbóż (Ascochyta 

spp.)
10 0,1

Opis na etykiecie: Ściganka – zabiegi z PLOCHEREM

20.04.2021

BBCH 31

Winna Góra

CHOROBA
PROCENT PORAŻONYCH 

ROŚLIN

ŚREDNI % PORAŻONEJ 

POWIERZCHNI LIŚCIA
Fuzaryjna zgorzel podstawy 

źdźbła i korzeni
15 -

Septorioza paskowana liści

(Septoria tritici)
5 0,05

Mączniak prawdziwy zbóż 

i traw (Blumeria graminis)
10 0,1

Askochytoza zbóż (Ascochyta

spp.)
10 0,1

DOŚWIADCZENIE – PSZENŻYTO (ŚCIGANKA)

Data oceny: 20.05.2021

Faza BBCH: 37/39

POLETKO

ŚREDNIE PORAŻENIE (%)

Drechslera tritici repentis – DTR (brunatna 

plamistość liści zbóż)

Oceniany liść: L3
Kontrola zerowa 25%

Pełen zabieg fungicydowy 3%
Fungicyd 70% dawki 15%

Fungicyd 70% dawki + PLOCHER WITALNE 

PLANY UPRAW
5%



PORÓWNANIE – PSZENŻYTO W WINNEJ GÓRZE

4

Kontrola

Różnice z PLOCHEREM:
- Plocher gleba - ciemniejsza, gruzełkowata struktura.
- Szpadel bez problemu zagłębia się w całości. Na koniec uprawy

lżejsza uprawa bezorkowa, mniejsze opory w glebie, niższe koszty.
- Mniej chemii, zdrowszy rozwój roślin, większy system korzeniowy.
- Tlenowe warunki w glebie, lepsze warunki wodno – powietrzne.

Z NAMI POPROWADZISZ INTEGROWANĄ UPRAWĘ ROŚLIN

PLOCHER

PLOCHER Kontrola



4. ROK WE WSPÓŁPRACY Z PLOCHEREM.
Gospodarstwo Rolne Jan i Alfred Ciszewicz, Małachowo.

Hodowla: 130 opasów, 50 macior. Uprawy: 80 ha

5

Tlenowe kompostowanie 
obornika umożliwia mi od
pierwszego dnia hodowli:

- znacznie redukować emisję amoniaku,
- zmniejszać rozwój populacji much,
- uzyskać zdrowe warunki bytowe dla zwierząt,
- produkować jedyny - wysokowartościowy nawóz

do własnych upraw, bez wprowadzania zgnilizny do gleby
- przyspieszyć kompostowanie oborników - maksymalnie do 5 miesięcy.

Tlenowe kompostowanie posiada ogromny wpływ na klimat
i czystość zwierząt!



PLOCHER HUMUS GLEBA + UPRAWA BEZORKOWA 
PRZYNOSZĄ EFEKTY!

6

Jan Ciszewicz:  

Stosuję plocher humus glebę 1-2 l/ha dla:

➢ tlenowego rozkładu resztek pożniwnych = naturalny nawóz,
➢ ogromnego rozwoju populacji dżdżownic,
➢ podtrzymania naturalnego pH gleby,
➢ redukcji kosztów upraw,
➢ oszczędności czasu,
➢ odbudowy struktury gruzełkowatej w glebie,
➢ znacznej redukcji lub wycofania nawozów mineralnych,
➢ optymalnego wykorzystania naturalnych nawozów z gospodarstwa

po tlenowej aktywacji,
➢ redukcji zachwaszczenia,
➢ odbudowy próchnicy

„Plocher tlenowo kompostowane oborniki i aktywowane gnojowice w połączeniu
z „Plocher Witalnymi Planymi Upraw” redukują zachwaszczenie w uprawach

nawet o 60%!”

Bezorkowo - do 10cm głębokości



MOJE UPRAWY Z PLOCHEREM, Z DUŻYMI REDUKCJAMI 
NAWOŻENIA MINERALNEGO ORAZ ŚOR

41

Nawożenie PLOCHER pszenżyta ozimego:

- 30 t/ha plocher obornika - jesienią
- 30 kg/ha N
- 70 % redukcji herbicydów

Nawożenie PLOCHER żyta:

- 30 t/ha plocher obornika - jesienią
- 30 kg/ha N
- brak herbicydów

Nawożenie PLOCHER kukurydzy:

- 30 t/ha plocher obornika - wiosną
- 70 % redukcji herbicydu

We wszystkich uprawach dzięki odbudowie
zdrowego środowiska w glebie nie było 
konieczności stosowania żadnych zabiegów 
fungicydowych jak i skracania zbóż!

7
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ZADBAJ O ŻYZNOŚĆ SWOJEJ GLEBY !
ONA JEST TWOIM NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM!



BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 7/2021 - sierpień

Tlenowa
Gospodarka

40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO
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WSTĘP

Gdy zamykaliśmy kolejny numer naszego Biuletynu, trwały już duże żniwa. Kończyły się żniwa 

rzepakowe, a uwaga rolników zwrócona została na organizację zbioru zbóż. Największe zainteresowanie 

skupiało się na cenach oferowanych przez firmy skupowe na rzepak ozimy i zboża. Są one dość atrakcyjne, ale 

czy i tym razem nie będą one doceniać należycie jakości, o czym mówią rolnicy ekologiczni?

Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci nie mają zbyt wiele czasu na śledzenie wszystkich informacji 

mailowych. Pomimo tego „gorącego okresu” postanowiliśmy przygotować kilka informacji na temat efektów, 

jakie osiągnęły w Polsce gospodarstwa rolne, w których od kilku już lat wdrażany jest system agrotechnologii 

inaczej firmy PLOCHER.

Upowszechnianiem tej technologii  z powodzeniem zajmuje się rodzinne gospodarstwo rolne Państwa 

Renaty i Grzegorza Ożga w Tarnawie w woj. dolnośląskim, które włączyło do swojej działalności firmę córki 

Karoliny – KaRola, Martynę Ożga – Magoch wraz z mężem Maciejem Magoch oraz bratem Edmundem Ożga 

z żoną Marleną i dzisiaj wspólnie gospodarują na gruntach o powierzchni ok. 400 ha. Od kilku już lat na co 

najmniej 300 ha wdrażają uprawy w technologiach ekologicznych, w czym agrotechnologia inaczej firmy 

PLOCHER zajmuje jedno z czołowych miejsc.

Rozpoczęto od wdrożenia systemu uprawy bezorkowej, ograniczenia nawożenia mineralnego –

redukując od 20 lat nawożenie fosforem i potasem – i zmniejszając do minimum dawki środków ochrony roślin. 

Dzięki tlenowej technologii firmy PLOCHER, w glebie wzbogaconej w tlen, aktywizuje się życie biologiczne, 

co ostatecznie przejawia się wysoką jakością uzyskiwanych plonów.

Prekursorskie wręcz osiągnięcia w ekologicznej uprawie soi stały się w latach przed pandemią okazją 

do zorganizowania konferencji dla rolników na temat, który wzbudził zainteresowanie okolicznych rolników, 

a także wielu z odległych województw. Do gospodarstwa rolnego w Tarnawie zaczęli przyjeżdżać rolnicy, 

aby zapoznać się z praktyką uprawy soi w agrotechnologii firmy PLOCHER. Technologia ta umożliwiła rolnikowi 

stopniowe przechodzenie na uprawę ekologiczną tej rośliny.

Pokazujemy też korzyści, jakie dzięki zastosowaniu agrotechnologii inaczej firmy PLOCHER osiąga się 

w uprawie zbóż chlebowych. Ma to dzisiaj, w dobie dość powszechnego zastosowania tzw. technologii 

przemysłowych w uprawie zbóż, opartej na wysokim nawożeniu mineralnym gleby i intensywnej ochronie 

chemicznej, bardzo duże znaczenie, gdyż dotyczy produkcji podstawowego rodzaju żywności dla człowieka, 

jakim jest chleb. Firma PLOCHER daje nam odpowiedź, jak uprawiać zboża zgodnie z Naturą, jak wyeliminować –

nawet całkowicie – chemię, jak uzyskiwać ze zbóż chlebowych wysokojakościową, zdrową mąkę i ostatecznie 

zdrowe, pełnowartościowe pieczywo. Czyli jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie!

Moje opinie potwierdzić mogą Państwu osiągnięcia, jakie uzyskała Pani Agnieszka Rachwalska z IHAR 

Grodkowice, piekarz Pan Marek Dumański i wspomniani już Państwo Renata, Grzegorz i Karolina Ożga 

z  gospodarstwa rolnego w Tarnawie.

W gospodarstwie rolnym Państwa Ożga podjęto się w 2019 r. uprawy starej, 100-letniej odmiany pszenicy Ostki 

Grodowickiej. Na niektóre parametry tej odmiany wskazujemy na podstawie badań przeprowadzonych 

w Młynie pod kierownictwem Pana Włodarczyka. Szerzej o tej uprawie napiszemy w kolejnym Biuletynie.

Aleksander Gamza

Nasza okładka: Dzieci Państwa Renaty i Grzegorza Ożga, Jasiu lat 9 oraz córki Pani Karoliny Ożga – Aurelia lat 9, 

na polu soi w gospodarstwie rolnym w Tarnawie w 2019 r

Aleksander Gamza tel. 605-447-999, e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 
e-mail: biuro@plocherpolska.pl

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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Pan Grzegorz Ożga w gospodarstwie 

rolnym w Tanawie, zapoznawał 

uczestników spotkań polowych z uprawą 

ekologicznej soi. W głębi, z córką Aurelią, 

córka Pana Grzegorza - Karolina, inż. 

rolnictwa, która uzupełniała praktyczną 

wiedzę ojca, wiedzą teoretyczną z zakresu 

uprawy soi.
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Do tajników uprawy gleby zgodnie z Naturą wdrażany jest najmłodszy, obecnie  

9-letni syn Państwa Renaty i Grzegorza Ożga - Jasiu. Wykazuje on duże 

zainteresowanie i zdolności w organoleptycznym rozpoznawaniu jakości gleby. 

Na zdjęciu widzimy nowy pielnik do odchwaszczania soi.

PLOCHER WITALNE PLANY UPRAW
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Pani Renata Ożga ze swoimi córkami Martyną i Karoliną oraz z wnuczkami.

„Wspólnie pracujemy nad uzdrowieniem gleby - dla uzyskania ZDROWEJ ŻYWNOŚCI dla

naszych odbiorców. Jednocześnie przekazujemy naszą wiedzę dla następnych pokoleń”.

Uprawa ekologicznej - 100-letniej Ostki Grodkowickiej Gruboziarnistej. 

OPTYMALNY PLON, WYSOKA JAKOŚĆ, BEZ POZOSTAŁOŚCI !
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Badanie Ostki Grodkowickiej Gruboziarnistej – optymalne parametry. Młyn P. Włodarczyk

SKORZYSTAJ Z NASZEGO 40-LETNIEGO DOŚWIADCZENIA!

Prawdziwy, witalny chleb na zakwasie, 

niepowtarzalny smak dla

TWOJEGO ZDROWIA!
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PLOCHER doradztwo: 

Grzegorz Ożga Tel:  509 579 703
Karolina Ożga Tel:  692 463 158 
Aleks Gamza Tel: 605 447 999

…. również Ty możesz coś zrobić dla Natury !



BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 8/2021 - wrzesień

Tlenowa
Gospodarka

40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO
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WSTĘP

Na koniec tegorocznego upalnego lata postanowiłem poświęcić treść naszego Biuletynu 

Informacyjnego wykorzystaniu niektórych produktów firmy PLOCHER w sadownictwie. 

W tym celu poprosiłem współpracującego z naszą firmą od kilku lat właściciela firmy AGROJET, 

inż. Piotra Zasiewskiego o podzielenie się swoimi uwagami i doświadczeniami w prowadzeniu 

towarowego sadu owocowego (jabłoniowego).

W Biuletynie omawia On w sposób kompleksowy prowadzenie uprawy gleby w sadzie, technikę   

ochrony roślin zwracając uwagę na efekty zastosowania preparatu plocher humus gleba oraz  

katalizatora - agrokatu - zainstalowanego w opryskiwaczu sadowniczym.

Sądzę, że jego opinia będzie bardzo przydatna nie tylko sadownikom, ale i rolnikom, którzy będą 

mogli się przekonać o korzyściach z bezorkowej uprawy gleby i roli dżdżownic w utrzymaniu pożądanej 

struktury gleby i zatrzymywaniu wody z opadów. 

Opinie doświadczonego specjalisty z zakresu techniki ochrony roślin sadowniczych, jakim jest 

inż. Piotr Zasiewski mają charakter uniwersalny w odniesieniu do zastosowania w praktyce preparatów 

firmy PLOCHER, o których szeroko informowałem w poprzednich numerach Biuletynu. Niezmiennie 

odsyłam także do naszego katalogu i planów witalnych.

O właściwościach preparatów firmy PLOCHER i ich zastosowaniu w okresie jesiennym 

w uprawach polowych i hodowli zwierząt, udzielam zainteresowanym osobom bezpośredniej 

informacji – telefonicznie i e-mailem.

Zachęcam także sadowników do kontaktu z inż. Piotrem Zasiewskim.

Serdecznie pozdrawiam i proszę o dzielenie się swoimi uwagami i propozycjami odnośnie treści 

naszego Biuletynu.

Aleksander Gamza

Aleksander Gamza tel. 605-447-999, e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 
e-mail: biuro@plocherpolska.pl

Nasza okładka: 
Efekty pielęgnacji pasa ugoru  – fot. w okresie suszy w sierpniu 2019 r., inż. Piotr Zasiewski

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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inż. Piotr Zasiewski

AgroJet – Warszawa, 24 sierpnia 2021

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII PLOCHER W SADOWNICTWIE.

Każdy konsument chce jeść smaczną i zdrową żywność ale oczywiście …. niedrogą.

Jak ma być tanio – to technologia produkcji powinna zawierać elementy przemysłowej 

produkcji żywności.  Tym zdaniem próbuję opisać sytuację , która ukształtowała produkcję owoców 

w kraju – zwłaszcza w okresie dużego eksportu na rynek rosyjski przy stosunkowo niskich wymaganiach 

dla produktów. Teraz jest znacznie trudniej – bo oprócz tego, że ma być taniej przy wielokrotnym 

podrożeniu wszystkich składników produkcji owoców – powstała i jest rozbudowywana sieć kontroli 

pozostałości po użyciu chemicznych środków ochrony roślin. Jednocześnie wzrosły wymagania 

jakościowe odnośnie koloru i jędrności.  To jest trend ogólnoświatowy i właściwie pozostaje nam się 

wyłącznie do niego dostosować lub zrezygnować z produkcji …. ale to nie jest moim zdaniem wyjście 

do zaakceptowania – bo niby co mają dalej robić sadownicy z ogromnym zaangażowaniem 

technicznym w gospodarstwach. Sugeruję jednak nie poddawać się i „trzymać  fason i robić swoje” 

(cytat z plakatów rozwieszanych przez Anglików w czasie bombardowania Londynu przez Niemców) 

w coraz doskonalszy sposób i w zgodzie z zmieniającymi się zasadami i naturą.

W skrócie przypomnę, że produkcja owoców w największych zagłębiach sadowniczych 

w Polsce ma długą tradycję, a jej intensyfikacja przyspieszyła ok. 40 lat temu wraz z pojawieniem się 

powszechnie dostępnych chemicznych środków ochrony roślin przeciwko chorobom takim jak parch 

jabłoni i mączniak oraz uciążliwym szkodnikom jak przędziorki i mszyce. Początkowy zachwyt z łatwości 

uzyskania dorodnych owoców przy użyciu takich preparatów jak Sylit, Topsin , Rubigan czy Owadofos

nie trwał jednak długo. Już po dekadzie wystąpiły problemy z pojawieniem się ras częściowo 

odpornych na działanie niektórych preparatów, aż do całkowitego braku wrażliwości patogenów na 

ochronę roślin tymi preparatami. Nie pomagało nielegalne zwiększanie zalecanych dawek substancji 

aktywnych na hektar. Dopiero zmodyfikowanie technologii ochrony w kierunku zapobiegania 

odporności oraz nowe generacje preparatów działających bardziej selektywnie (przez co mniej 

ingerujące w naturalne środowisko roślin i chroniące naturalnych sprzymierzeńców w produkcji) 

pozwala w najtrudniejszych rejonach z sukcesem wyprodukować owoce z minimalnymi 

akceptowalnymi wartościami pozostałości. Jednocześnie wydłużyło się zapotrzebowanie na owoce, 

które muszą być dostępne całym rokiem o dobrych parametrach świeżości (jędrności). 

Aktualnie produkcja sadownicza owoców do bezpośredniej konsumpcji jest nieco trudniejsza i wymaga 

intensywnej pielęgnacji roślin całym rokiem. Wycofanie silnych i o szerokim spektrum działania 

środków doprowadziło do zwiększenia częstotliwości opryskiwania, co oznacza niekiedy potrzebę dwu-

a czasami trzykrotnego wjeżdżania opryskiwaczem do sadu w jednym tygodniu. O ile potrzeby 

pielęgnacji drzew i krzewów nikt z sadowników nie neguje – to jednak wymagania do gleby odnoszą się 

prawie wyłącznie do zapewnienia możliwości całorocznych przejazdów maszyn i zapewnienia wygody 

przy zbiorach – w tym spadów.

Zagadnienie poprawienia żyzności gleby pojawia się bardzo sporadycznie - wyłącznie przy okazji 

zakładania nowych kwater. To tak jakby drzewa były własnością sadownika – a gleba to już 

niekoniecznie …
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Na warunki produkcji i sytuację zyskowności nakłada się do tego naturalna konkurencja 

na rynku zbytu nasilająca się w latach urodzaju, gry handlowców i grup producenckich mających inne 

cele niż podmioty produkujące żywność, z których bardzo groźne są kampanie w mediach 

społecznościowych sponsorowane przez „dużych graczy rynkowych w branży” usiłujące zniechęcić do 

konsumpcji polskich owoców po to, by je taniej kupić na swoje potrzeby i zwyczajnie więcej zarobić.

W takich warunkach wszyscy musimy poprawić wizerunek producenta żywności – bo nie jesteśmy 

anonimowi. Wystarczy, że konsumenci z samochodu widzą sad z wypalonymi pasami murawy 

herbicydami w rzędach drzew z leżącymi dojrzałymi owocami, które za chwilę będą zebrane na soczek 

dla ich dzieci lub opublikują zdjęcie opryskiwacza, który przy pielęgnacji „pyli” na kilka metrów do góry 

ponad sad lub na boki. Jak widać pył – to skojarzenie jest automatyczne: truje!. Jeśli nie ma pyłu 

z drobnych kropli, a spryskiwanie jest prawie niewidoczne – to znaczy: pielęgnuje – brawo! 

W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak dalej doskonalić warsztat dla obniżenia kosztów 

produkcji i uzyskania większej ilości smacznych i zdrowych owoców. Jak to zrobić? 

Każdy potrzebuje znaleźć swoją drogę i pokonać kilka etapów. W moim gospodarstwie najbardziej 

pomogło mi kilka lat temu wdrożenie zasobów technologicznych opryskiwania firmy TeeJet

Technologies w połączeniu z produktami firmy PLOCHER. 

Teraz mogę się podzielić spostrzeżeniami z wykonanych prac dla:

1.   poprawy żyzności zablokowanej złą agrotechniką gleby,

2. modernizacji opryskiwaczy do poziomu laboratoryjnej dokładności nakładania powłoki

preparatów,

3. wdrożenie technologii redukcji dawek do poziomu 50% w stosunku do zalecanych 

w etykietach dzięki zainstalowaniu w opryskiwaczach agro-katalizatorów cieczy użytkowej

•    Po pierwsze gleba

Prowadzenie sadu na jednym stanowisku bez przerwy w bezorkowym systemie od 

czasu, kiedy dozwolone było stosowanie herbicydów opartych na symazynie z silnym nawożeniem 

mineralnym, nieuchronnie powodowało silne zakwaszenie gleby i zakłócenie prawidłowego jej 

funkcjonowania. Zamiast żyznej gleby powstał zbity i zakiszony twór bez struktury gruzełkowatej 

i praktycznie bez dżdżownic i oznak jakiegokolwiek życia – poza gryzoniami i uciążliwymi chwastami –

wymagającymi coraz większych ilości chemii. Dodatkową uciążliwością było bardzo duże zróżnicowanie 

wielkości i jakości owoców w obrębie pola. Dramatycznie wyglądały końce rzędów, na których na 

uwrociu powstawała nadwyżka nawozowa. Dopiero wyniki badań Rolanda Plochera prowadzone 

w Szwajcarii i Niemczech uświadomiły mi, że uciążliwe chwasty to są zioła, których gleba potrzebuje do 

naprawy swojej zakiszonej struktury. Także koło się zamyka i nawet przy niskim koszcie zamienników 

glifosatu – utrzymywanie czarnego ugoru w rzędach drzew ponad to co jest konieczne – nie ma sensu –

bo co roku będzie przybywać uciążliwych chwastów i tak w koło. Obecnie od 3 lat jestem na etapie 

utrzymania ugoru z pomocą herbicydów tylko w okresie do końca czerwca. Dalsza kontrola 

zachwaszczenia jest utrzymywana za pomocą opryskiwania minerałami typu chlorek wapnia i innymi. 

Chwasty nie są likwidowane – lecz tracą wigor i w zależności od przebiegu pogody zazwyczaj 

zatrzymują wzrost. 
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Fot.1. Chwasty w rzędach po opryskaniu chlorkiem wapnia w 2018 r. – lepsze działanie po 
słonecznej stronie rzędów.

Może fot. 1 nie jest zbyt dobra zachętą do tej metody – ale jeśli opryskiwanie rozpocznie się 
odpowiednio wcześniej i w suchym roku, to efekty są bardziej przyzwoite - patrz fot. 2

Fot 2. Efekty pielęgnacji pasa ugoru w roku 2019 – suchy sierpień.

To jest bezpieczny sposób na kontrolę wzrostu, gdyż jabłka w niskich partiach drzew nie 
tracą wartości handlowej i są bezpieczne pod kątem pozostałości – fot.3.

PLOCHER WITALNE PLANY UPRAW
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Fot. 3 . Poparzenia liści owoców sprzyjają w fazie przedzbiorczej lepszemu wybarwieniu 
owoców znajdujących się tuż nad ziemią. Obok widoczne są uszkodzenia i zamieranie 
wrażliwszych dwuliściennych chwastów.

Już w drugim roku po zastosowaniu melasy z dodatkami uszlachetniającymi 
glebę plocher humus gleba pojawiły się pierwsze efekty znacznego wzrostu populacji 
dżdżownic, które najchętniej żerowały w przejazdach w miejscach najbardziej ubitej gleby 
kołami maszyn i traktorów – fot. 4. Widoczne koprolity (kopczyki odchodów) są 
potwierdzeniem, że właśnie w tych miejscach jest dużo pożywienia z materii organicznej po 
koszeniu i rozdrabnianiu gałęzi. Tym samym, w przypadku ulewnych deszczy, nie tracimy 
wody, która ma gdzie wsiąkać i mniej intensywnie spływa. Podglebie jest bardziej 
napowietrzone, przez co nie występują warunki dla beztlenowego procesu kiszenia, gnicia 
resztek materii i niszczenia struktury gruzełkowatej.
Spulchniające działanie dżdżownic powoduje zwiększenie liczby porów glebowych, które 
mogą sięgać nawet do głębokości 2 m i więcej. Powstałe korytarze są ułatwieniem dla 
rozwijających się korzeni. W ciągu sezonu dżdżownice (może być ich nawet do miliona sztuk 
na hektarze) są w stanie przerobić dziesiątki ton gleby poprawiając jej właściwości 
biologiczne i wzbogacając ją w łatwiej przyswajalne składniki pokarmowe.

INWESTYCJA W WITALNOŚĆ GLEBY TO PRZYSZŁOŚĆ 
TWOJEGO GOSPODARSTWA
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Fot. 4 – Przy sprzyjających warunkach wilgotnościowych po opryskaniu gleby roztworem 
plocher humus gleba lawinowo wzrasta populacja dżdżownic.
Nie stanowi dla nich przeszkody gleba po opryskaniu glifosatem w pasie pomiędzy kołami 
maszyn – fot. 5.

Z NAMI ŁATWO PRZEJDZIESZ NA EKOLOGIĘ
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Fot. 5 . Wielokrotne ugniatanie gleby nie degraduje jej dopóki są tam wtłaczane resztki 
trawy po koszeniu, opadłe liście i usunięte gałęzie – to przyciąga dżdżownice, a te z kolei 
krety. Gleba jest ponownie spulchniona i napowietrzona. Z tego pola woda nie spływa 
nawet przy intensywnych opadach – jak ostatnio 1 września: 72 mm opadu w ciągu około 
16 godzin!
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Nowe nasadzenia nie są już zakładane po karczowaniu starych pni drzew, 
które stanowią doskonałe źródło pożywienia dla mikroorganizmów i dżdżownic. Jeśli jest 
taka możliwość, to zachęcam wszystkich, żeby nie wyjaławiać gleby z materii organicznej 
i nie demolować struktury gleby poprzez uprawę orkową, głęboszowanie, bronowanie lub 
talerzowanie. Przy zabiegach mechanicznie spulchniających glebę drastycznie zmniejsza się 
populacja dżdżownic, a gleba jest narażona na silną erozję w czasie ulewnych deszczy 
i możemy niepotrzebnie utracić tony humusu z najlepszej warstwy gleby, które były 
budowane przez setki lat!
Po dwóch lub trzech latach prawie nic nie zostaje z części korzeni i pni znajdujących się 
w glebie, a po 4 latach nie ma śladu już po części nadziemnej nisko ściętej – fotografia 
nr 6 i 7.

Fot. 6. Pieniek ponad 20 letniej jabłoni nisko ścięty, po 2 latach rozkładu w glebie 
pielęgnowanej plocher humus gleba.

Fot 7 . Gąbczasta – przekompostowana 
materia jako pozostałość po pieńku po 3 
latach w glebie z pielęgnacją plocher
humus gleba.
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Do aplikacji zawiesin do pielęgnacji gleby w rzędach, doskonale sprawdziły się 
dysze XP BoomJet firmy TeeJet rozpryskujące po obu stronach opryskiwacza ciecz w postaci 
bardzo grubych kropli odpornych na znoszenie:
• mniejsze rozmiary #10, #20 lub #25 o wypływie do 10 l/min (kolor fioletowy to dysz  #25) 

osadzone w korpusie QJ39685 z nakrętką z gwintem ¼” zasilanym wężem standardowym
12 mm (½”) są używane do aplikacji preparatów kontrolujących poziom zachwaszczenia,

• rozmiar XP BoomJet numer #40 i #80 (dysza biała) jest wykorzystywany do aplikacji
ciekłych nawozów mineralnych w warunkach przed spodziewanym opadem deszczu. Są
osadzone w przemysłowym korpusie z zaworem zwrotnym do większych przepływów
powyżej 30 l/min. Korpus jest zasilany wężem 19 mm (3/4”)

Fot 8 . Stary opryskiwacz sadowniczy przystosowany do wydajnej opryskiwania 
obustronnego z większymi prędkościami dyszami TeeJet XP BoomJet. Duża średnica kół jest 
idealnym rozwiązaniem dla niwelowania nierówności pola i utrzymania dysz na stałej 
wysokości bez zbędnego kołysania. Duży zasięg opryskiwania z łatwością umożliwia 
opryskiwanie w szerokim pasie do 3 metrów.

Na fotografii jest widoczny również bardzo przydatny kolejny produkt agro-katalizator firmy 
PLOCHER zmieniający właściwości wody i w efekcie wzmacniający wchłanianie roztworów 
kontrolujących wzrost chwastów. Więcej o tym produkcie w kolejnym numerze informatora 
do którego lektury już teraz serdecznie zapraszam.
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Na fotografii 9 jest przedstawiony ten sam opryskiwacz wyposażony tylko w belkę 
umieszczoną z tyłu do pielęgnacji gleby łącznie z pasem murawy. W okresie wiosennym służy 
jednocześnie do wspomagania ochrony kwitnącego sadu przed przymrozkami.

Fot 9 . Początkowo opryskiwacz był wyposażony tylko w belką tylną z dyszami Turbo 
FoodJet TF TeeJet o okrągłych przekrojach umożliwiających aplikację trudnych zawiesin.
Tą belką dostarczany jest również raz w roku siarczan magnezu i inne mikroelementy przy 
okazji aplikacji plocher humus gleba.

Poniżej na fot.10 jest umieszczony aktualny (25 sierpnia 2021) obraz ziemi rozsypanej na 
murawie – dzień przed zrobieniem zdjęcia spadło 52 mm deszczu. Nie ma sklejenia gleby 
pomimo, że glina występuje na głębokości ok. 60 cm, a w okresie od czerwca spadło ok. 
300 mm deszczu, to gleba zachowuje przewiewność.
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Fot. 10  Gleba rozsypana w koleinie.

Inż. Piotr Zasiewski
piotr@agrojet.pl

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 9/2021 - październik

Tlenowa
Gospodarka

40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO
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Aleksander Gamza tel. 605-447-999, e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 
e-mail: biuro@plocherpolska.pl

Nasza okładka: 
Pan Ryszard Uziębło – rolnik - hodowca z Łukowa

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL

WSTĘP

Październikowy numer naszego Biuletynu postanowiliśmy poświęcić pokazaniu 
przyczyn występowania w uprawie kukurydzy groźnej choroby grzybowej tej rośliny, mianowicie 
głowni guzowatej. Pod nazwą głowni guzowatej kukurydzy wywoływanej przez grzyb ustilago maydis
występuje też druga choroba – głownia pyląca kukurydzy.

Na ogół uważa się, że na występowanie choroby największy wpływ mają czynniki pogodowe 
np. długotrwała susza bądź nadmierne opady w okresie wegetacji. Obserwacje specjalistów firmy 
PLOCHER wskazują również na możliwość sprzyjania chorobie niekorzystnych procesów zachodzących 
w glebie. Dochodzi do nich w warunkach uprawy kukurydzy w długoletniej monokulturze, 
intensywnego nawożenia mineralnego, niskiego poziomu próchnicy i wysiewu niezaprawionych 
nasion. 

Głownia guzowata kukurydzy atakuje zarówno łodygi jak i kolby. Szkodliwość jest bardzo 
wysoka w uprawie na ziarno. Straty w plonie mogą osiągać od 5-10% nawet do powyżej 50%. 
Sporadycznie spotkać można porażenie całych plantacji.

Zbiór porażonej  kukurydzy na kiszonkę nie stanowi wprawdzie poważnego zagrożenia dla 
zwierząt, ale zaleca się aby ograniczać skarmianie taką kiszonką ciężarnych samic. Grzyb wytwarza 
w roślinach alkaloidy, których toksyczność jest jednak słabsza od sporyszu.

W technologii firmy PLOCHER zwracamy szczególną uwagę na zastosowanie do nawożenia 
przekompostowanej gnojowicy i obornika, a także preparatu plocher humus gleba. Na właściwości 
tego preparatu zwracaliśmy już wielokrotnie uwagę. Przypominamy również na czym polega różnica 
między kompostowaniem i gniciem. W zdegenerowanej glebie powstają sprzyjające warunki do 
rozwoju grzybów pasożytniczych dla roślin uprawnych.

Na łamach Biuletynu prezentujemy rolników, z którymi od wielu już lat firma PLOCHER 
współpracuje dokonując w ich gospodarstwach obserwacji w uprawach roślin i stwierdza, że  
stosowane tam zalecenia pozytywnie wpływają na stan zdrowotności roślin i jakość plonów.

Ponieważ już rozpoczęły się zbiory kukurydzy warto dokonać dokładnej lustracji plantacji pod 
kątem stwierdzenia występowania głowni guzowatej.  W przypadku występowania choroby powyżej 
progu szkodliwości proszę przeanalizować te czynniki, na które rolnik ma wpływ, ale także ocenić 
efektywność ekonomiczną stosowanej technologii konwencjonalnej. Okaże się, że nasza technologia 
wcale nie jest droższa, a efekty są trwalsze i przyczyniają się do zwiększenia życia mikrobiologicznego 
gleby, wzrostu próchnicy i generalnie podniesienia witalności.

ZDROWA GLEBA = ZDROWE ROŚLINY

mailto:a.gamza@plocher-polska.pl
mailto:biuro@plocherpolska.pl


Masz problemy ze zgnilizną
w uprawach ?
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Z głownią guzowatą kukurydzy ?

Ze zbitą glebą ?

Z beztlenowym
środowiskiem ?

Jaka będzie JAKOŚĆ Twojej kiszonki ?



Jak powstaja tego typu
problemy ?
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Gleba jest organizmem żywym i jednocześnie jelitem rośliny. Problemy z chorobami
grzybowymi w uprawach ukazują nam, że doszło do powstania beztlenowych
warunków w glebie.

Przyczyną tworzenia takiego negatywnego środowiska jest:

1. Wprowadzanie beztlenowych, nieprzekompostowanych
gnojowic i oborników. 

2. Wprowadzanie nadmiernych ilości nawozów mineralnych.

3. ŚOR do zwalczania chorób i szkodników.

4. Głęboka orka chemicznie obciążonej gleby i resztek pożniwnych.

Stosowane w uprawach ŚOR mają na celu ciągłe, nieskończone zwalczanie
objawów. Są również stresem dla roślin, a ich pozostałości w słomie i glebie
powodują: zubożenie mikroflory odpowiedzialnej za rozkład materii, zbitą
strukturę, obniżenie pH i zawartości próchnicy, redukcję populacji dżdżownic.



Firma PLOCHER od 40 lat oferuje naturalne rozwiązania wspomnianych
problemów.

Gnojowice & oborniki
Poprzez tlenową aktywację gnojowic oraz tlenowe kompostowanie oborników,
już w hodowlach powstaje dobry klimat dla zwierząt, a równolegle
produkowane są wysokowartościowe nawozy naturalne w formie płynnych lub
stałych humusów - dla własnych upraw. 
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że takie nawozy powstają w przyspieszonym
czasie, mają wyższą wartość nawozową i są bez zgnilizny, gotowe do 
wprowadzenia do gleby - czyli w optymalny sposób wykorzystane. 
PLOCHER system daje rolnikom możliwość do znacznych redukcji coraz to
droższych nawozów mineralnych, które przyczyniają się do odbudowy
próchnicy jak i życia biologicznego w glebie.

Ponadto wprowadzenie dodatkowego produktu – aktywatora gleby plocher
humus gleba (me) ma na celu:

- stworzenie tlenowych warunków, 
- uaktywnienie życia biologicznego,
- odbudowę struktury gruzełkowatej,
- rozwój populacji dżdżownic,
- odbudowę próchnicy,
- optymalny rozkład resztek pożniwnych z poprzedniej uprawy i wytworzenie

z nich naturalnego nawozu, dzięki któremu już w pierwszym roku możemy
zredukować nawozy mineralne o 20%. Dalsze redukcje są jak najbardziej
możliwe!

- systematyczną redukcję ŚOR i ich pozostałości,
- tworzenie witalnej, żyznej gleby, w której będą rosły takie też rośliny.
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Najważniejsze jest
odpowiednie - TLENOWE
ŚRODOWISKO W GLEBIE

ZDROWOTNY KONCEPT DLA TWOJEJ GLEBY

ZAPOZNAJ SIĘ Z PLOCHER WITALNYMI PLANYMI UPRAW



GNICIE & KOMPOSTOWANIE
dwaj przeciwnicy

Zgnilizna (beztlenowa) w glebie, jest
powodem m.in. problemów:

• wysoka zawartość fusarium
w glebie (15-20%)

• wprowadzenie organicznej masy
z dużą ilością azotu powoduje
zapachy gnilne
(nieprzekompostowane oborniki,
gnojowice)

• duże natężenie insektów,
szkodników i chorób

• następująca degradacja gleby 
w wyniku nadmiernego stosowania   
agrochemikaliów

KOMPOSTOWANIE – proces tlenowy 
w glebie - wysoka aktywność 
biologiczna ogranicza występowanie 
problemów:

• obecność organizmów
tworzących substancje
antybiotyczne

• niska zawartość fusarium
w glebie (5%)

• tlenowe procesy - gleba pachnie 
świeżo i przyjemnie, jak ściółka 
leśna

• doskonałe zdolności
magazynowania powietrza i wody  
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ZROZUM PRAWA NATURY,
A ZAOSZCZĘDZISZ !



Jedno pole - dwie metody
zmiany od jesieni do wiosny na byłym polu kukurydzy
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System PLOCHER do uprawy:
- gnojowica - płynny humus
- plocher humus gleba 

Kontrola:
- cuchnąca gnojowica
- konwencjonalna uprawa

STAN TWOJEJ GLEBY JEST NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM TWOJEGO 
GOSPODARSTWA!

Jesień-2019
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Próba ze szpadlem
wyraźnie wykazuje
luźną strukturę gleby

W prosty sposób i bez
kosztów możesz
sprawdzić zmiany po
zastosowaniu systemu
PLOCHER

Kontrolna część pola:
gleba znacznie zbita

Wiosna-2020

Wiosna-2020
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Kontrola: zbita struktura, mała aktywność dżdżownic, 
resztki po słomie są ciężko łamliwe

PLOCHER: duża aktywność dżdżownic, gleba jak gąbka, 
pozostałości słomy bardzo kruche, przyjemny zapach
gleby



Zastosuj system PLOCHER na własnym
polu i dokonaj porównania
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Kontrola PLOCHER



Zdrowa gleba i rośliny
od początku do końca uprawy

73WWW.PLOCHERPOLSKA.PL



BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 10/2021 - listopad

Tlenowa
Gospodarka

40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, 

WIEDZĄ DLACZEGO
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Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszego Szefa – wielkiego wynalazcy i wizjonera, twórcy agrotechnologii inaczej –

właściciela firmy PLOCHER GmbH integral-technik w Meersburgu

PANA ROLANDA PLOCHERA

Pan Roland Plocher urodził się 18 maja 1940 r., a zmarł 14 października 2021 r.

Jest wynalazcą technologii przekazu informacji niemagnetycznych, która znalazła m.in.

zastosowanie w rolnictwie pod nazwą agrotechnologia inaczej.

Należy do pionierów myśli poszukujących ukrytych sił Natury i jej podstawowych praw

i prekursorów praktycznego ich wykorzystania w życiu człowieka. Szczególne zastosowanie myśl ta

znalazła w rolnictwie opartym o naturalne prawa Przyrody.

Dla nas był nie tylko wspaniałym Szefem, ale też prawdziwym Przyjacielem. Jesteśmy

wdzięczni za możliwość wieloletniej współpracy z Panem Rolandem i zobowiązani do

kontynuowania Jego dzieła, które – jak zawsze podkreślał – ma służyć ludziom dla ich dobra –

zdrowia, które powinna zabezpieczać zdrowa gleba, wysokiej jakości naturalna żywność i zdrowe

środowisko życia zwierząt i ludzi.

Myśl i duch Rolanda pozostaną już na zawsze wpisane w Jego wynalazek oryginalnej

technologii i szeroką gamę produktów z charakterystycznym logo wody, jako nośnika energii życia

i pamięci.

Pan Roland Plocher uznawany jest za jednego z wybitnych odkrywców Praw Natury. W życiu

zawodowym i prywatnym był bardzo skromną osobą. Zawsze podkreślał, że Jego wynalazek ma

wyprzedzać czas i służyć wyłącznie dobru człowieka ratując go przed zagrożeniami wynikającymi

z zatruwania środowiska przyrodniczego.

Jesteśmy przekonani o Jego wielkim dziele i zasługach w praktycznym upowszechnianiu

wiedzy o Prawach Natury, która podarowała Mu zdolności do poznania tych Praw i szerokiego ich

zastosowania w praktyce.

Pożegnanie Ś.P. Rolanda Plochera odbyło się w siedzibie firmy w Meersburgu przez grono

Rodziny i najbliższych współpracowników.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w Kościele

Nowoapostolskim w Überlingen.

Z wyrazami szczerego współczucia Rodzinie, najbliższym współpracownikom,  

całej załodze firmy i wszystkim Przyjaciołom

W imieniu PLOCHER GmbH integral-technik

Zarząd - Monika Junius i Sandra Reiser

oraz przedstawiciel firmy PLOCHER w Polsce Aleksander Gamza 

wraz z załogą firmy BESKOM Sp. z o.o. w Mikołowie
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Poznał Prawa Natury i je zastosował,

Uczył też z nich korzystać, gdy nam podarował.

Tajemnicę Natury w Kręgu zapisywał

I Agrotechnologią inaczej nazywał.

Pamięć w wodzie utrwalił, dlatego jej logo 

Stało się dla rolnictwa ekologii drogą.

Jest też znakiem dla firmy, którą dla nas stworzył, 

Niewątpliwie to dzieło, w którym jest Duch Boży.

Józef Inorowicz
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CO TO JEST SYSTEM PLOCHER
I JAK DZIAŁAJĄ PRODUKTY TEGO SYSTEMU

Szanowny Rolniku - Hodowco 

Badając przez wiele lat prawa rządzące Przyrodą doszedłem do przekonania, że 
podstawowym jej prawem jest przenoszenie cech genetycznych żywych organizmów 
przy pomocy informacji zawartej w materii ożywionej. Raz ożywiona materia nie 
zatraca swoich właściwości, ale mając ograniczony czas życia przekazuje je stale na 
nowe formy, które są identyczne z pierwotna formą. Przekazywanie to następuje 
zatem w sposób naturalny, bez ingerencji czynników zewnętrznych. Na procesy te 
oddziaływają jednak czynniki zewnętrzne zakłócając je i doprowadzając do 
deformacji, co skutkuje zniszczeniem naturalnego układu biodynamicznego, jaki był 
optymalny w chwili jego powstania. Zniszczenie tych układów obserwujemy obecnie 
w całej Przyrodzie – od jakości wody i powietrza poczynając, a na glebie, żywności 
i ostatecznie na zwierzętach i człowieku kończąc. Zastanawiając się nad drogą  
naturalnego, czyli powszechnie funkcjonującego w Przyrodzie, sposobu przenoszenia 
cech organizmów żywych, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, doszedłem do 
wniosku, że istnieje w Przyrodzie katalizator, który ma postać określonej informacji. 
Ale jak ta informacja jest przekazywana? Otóż jedynym sposobem jej przekazania 
musi być jakiś nośnik materialny, z którym ta informacja nie wchodzi w stałą reakcję 
chemiczną  i jest z niego uwalniana na określoną materię ożywioną. Mój pomysł 
polegał na opracowaniu takiej metody fizycznej, która pozwoliłaby przenieść drogą 
niemagnetyczną tą informację stanowiącą katalizator dla uruchomienia procesów 
biologicznych w ożywionej materii przywracających jej naturalne, pierwotne 
właściwości. A zatem oznacza to, że wodzie można przywrócić jej właściwość 
naturalną, czyli taką, jaka miała ona wypływając ze źródła, glebie jej naturalną 
żyzność, roślinom, ich naturalną witalność, co oznacza, że pożywieniu 
wytworzonemu z tych roślin – naturalne zdrowe właściwości. Co to oznacza dla 
ostatniego członu tego łańcucha, czyli zwierząt i człowieka, nie trzeba szerzej 
uzasadniać. Odżywiając się zdrowym pokarmem zachowuje się dobre zdrowie i żyje 
w warunkach zdrowego, naturalnego środowiska. Aby jednak te warunki uzyskać 
wymagane jest konsekwentne przestrzegania zasad, jakie opracowałem dla systemu 
nazwanego od swego nazwiska „SYSTEMEM PLOCHER”. Nie jest to zarozumiałość 
z mojej strony, ale chciałbym w ten sposób podkreślić innowacyjność pomysłu 
i niejako zastrzec sobie na niego patent, gdyż zdaję sobie sprawę, że obecnie na 
świecie istnieje bardzo wielu poszukiwaczy naturalnych sposobów oddziaływania na 
organizmy żywe w celu optymalizowania ich procesów biologicznych.  
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W najbardziej skondensowanej formie definicję Systemu Plocher można 
przedstawić następująco: 
SYSTEM PLOCHER polega na przenoszeniu drogą niemagnetyczną w każdym 
czasie i miejscu pożądanej informacji energetycznej poprzez wykorzystanie 
katalizatora w formie np. czystego tlenu powodującego pożądaną aktywację  
naturalnych procesów biologicznych w ożywionej materii, nie wchodząc z tą 
materią w reakcje chemiczne.
System PLOCHER tym różni się od znanych metod chemicznych, że sam w sobie 
taką metodą nie jest, a w całości opiera się na prawach Przyrody, czyli jest 
całkowicie bezpieczny dla stosujących go osób i środowiska. Przyczynia się do 
biologizacji środowiska, a w odniesieniu do efektów ekonomicznych, stanowi 
o wysokim wskaźniku efektywności, co zostało już udowodnione w praktyce. 

System opracowałem i wdrożyłem do praktyki w 1980 r. W okresie 35 lat 
doświadczeń w pełni potwierdziłem jego założenia. Efekty były w pierwszej 
kolejności zauważalne przez osoby, które go stosowały, a potem uzyskiwały one 
potwierdzenia w wyniku przeprowadzonych badań naukowych. Zasada, iż to 
praktyka rolnicza wyprzedza teorię i w moim przypadku znalazła zastosowanie.

Mając już  opracowaną i  wszechstronnie sprawdzoną metodę założyłem 
w Merseburgu firmę - PLOCHER GmbH integral-technik, w której rozpocząłem 
produkcję preparatów o nazwie PLOCHER, które uzyskały certyfikaty jakości: 
ECOCERT dla ekologii, DIN EN ISO 9001:2015 oraz wielu jednostek 
certyfikujących w Niemczech.

Przedstawiając w sposób ogólny informacje o swojej  firmie, oddaję do rąk 
polskich rolników oraz hodowców swoje produkty zachęcając do zapoznania się 
z treścią broszurki oraz ofertą handlową firmy i skorzystanie z możliwości ich 
zastosowania.  
Gwarantuję uzyskanie pełnej satysfakcji i pozostanie już stałym klientem firmy 
i Systemu PLOCHER.

Z poważaniem

Roland PLOCHER 

Meersburg, wrzesień 2015 r
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Roland Plocher - Na targach polowych DLG 2018
Spotkania odbywają się co dwa lata, odwiedzają nas regularnie
uczniowie szkół rolniczych wraz z nauczycielami i poszerzają swoją 
wiedzę na temat WSPÓŁPRACY Z PRAWAMI NATURY w uprawach
i w hodowlach.

Inni zalecają rolnikom:

…wprowadź bakterie, zastosuj nawozy mineralne, 
zwalczaj chemią….

PLOCHER Agrotechnologia Inaczej stworzona
przez pana Plochera oznacza:

PRACUJ WEDŁUG PRAW NATURY !                            
…. otwórz oczy, pomyśl, odbuduj środowisko. 



80

Targi DLG - dni Pola w Niemczech 2016

Odwiedziny stoiska firmy PLOCHER przez
naukowców z komisji DLG ds. Środków Ochrony 
Roślin, którzy dowiadywali się bezpośrednio
u Pana Rolanda Plochera oraz Pani Moniki 
Junius, jak wygląda współpraca z Naturą
w naturalnym systemie PLOCHER.

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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Inwestycja w witalność gleby - odbudowę próchnicy. 

Wymiana doświadczeń ekologicznych rolników:
Thomas Leins i Jochen Schmid 
oraz Roland Plocher.
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ZASOBY:

➢ CHROŃ

➢ TWÓRZ

➢ UTRZYMUJ

ROLAND PLOCHER

„Zacznij współpracować z Kręgiem Natury”

poprzez: 

- witalizację każdego środowiska
- wykorzystanie naturalnego potencjału 

własnego gospodarstwa

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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• Naturę zrozumieć
• Naturę kopiować
• z Naturą współpracować

…zamiast przeciw jej prawom
walczyć !

Viktor Schauberger

PLOCHER agrotechnologia inaczej
Natura jest dla nas wzorcem od ponad 40 lat



ROLAND PLOCHER

…jedyna droga w rolnictwie

84

z naturą

poprzez
permanentne wspieranie

procesów podtrzymujących
istnienie form żywych 

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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ROLANDOWI PLOCHEROWI – W OSTATNIM SŁOWIE

Krąg Natury symbolem jawi się prostoty,
Ludzie zbyt już odeszli i skomplikowali,
A to w nim się zawiera cały środek złoty
Byśmy go zrozumieli i zastosowali.

Natura tajemnice swe Mu przekazała,
A gdy poznał jej Prawa, zaczął je stosować,
Tak Agrotechnologia inna powstawała,
By to, co naturalne, udało zachować.

Wybrała Go Natura, a przez nią Bóg działa,
Był zatem jej wybrańcem, Bóg dał Mu talenty,
To Natura swe Prawa Jemu ujawniała,
I w Kręgu zapisała Mu swój obraz święty.

Tam, gdzie się rodzi życie, chronić go potrzeba,
Nadzieja dla rolnika ma kolor zielony,
Tajemnica Rolanda ściągana jest z nieba,
Ludziom niesie ratunek, gdy świat zagrożony.

To, co nam pozostawił w swoim testamencie
Odczytujemy dzisiaj, jak działać w przyszłości,
Jak odnajdować Prawa Przyrody w  zamęcie;
Krąg Natury prowadzi do doskonałości.

Roland już ją osiągnął, bo przez całe życie
Udowodnił, że  swoje wykonał zadanie,
Przekazał tajemnicę – to Jego odkrycie,
I przez nie już na zawsze z nami pozostanie.

Odczuwam, że Duch Jego wciąż nam towarzyszy,
Wtedy, gdy Jego wiedzę  jak światło niesiemy,
On wspiera nasze czyny, myśli nasze słyszy,
Przyrzekamy, że dzieło Jego rozwiniemy.

Józef Inorowicz



BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 12/2021 - grudzień

Tlenowa
Gospodarka

40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO



ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT 

BOŻEGO NARODZENIA
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WSTĘP

Już okładka naszego Biuletynu sugeruje, że będzie on w dużej mierze poświęcony
zbliżającym się Świętom Bożego Narodzenia. Gdy przygotowywaliśmy grudniowy numer Biuletynu,
była druga połowa listopada. Pola nie były jeszcze przyprószone śniegiem, chociaż coraz niższe
temperatury wskazywały na rychłe nadejście zimy, co w polskich warunkach nie należało do
rzadkości.

Zwrócimy uwagę na symbolikę tych Świąt, do których wedle polskiej tradycji należy
wykorzystanie pszenicy jako jednego z dań wigilijnych, a mianowicie kutii.

Postanowiliśmy zwrócić Państwa uwagę na uprawianą w Gospodarstwie Rolnym Państwa
Renaty i Grzegorza Ożga w Tarnawie k/Świdnicy na Dolnym Śląsku starą, bo 100-letnią odmianę
pszenicy Ostka Grodkowicka Gruboziarnista. Odmianę tą uprawiano w 2021 r. na areale 24 ha
w agrotechnologii firmy PLOCHER, a zatem bez jakiejkolwiek chemii, dążąc do uzyskania jak
najwyższej jakości, takiej, jaką uzyskiwano 100 lat temu, gdy praktycznie chemii, stosowanej obecnie,
w ogóle jeszcze nie znano. Pszenica ta jest obecnie dostępna w gospodarstwie Państwa Ożga. Można
ją zakupić bezpośrednio u producenta – tel. 692 463 158.

Zwracamy uwagę na parametry mąki uzyskanej z tej odmiany pszenicy i wypiekanego z niej
chleba. Chcemy w ten sposób nawiązać do biblijnego Betlejem, która to nazwa oznacza właśnie
„Dom chleba”. Tam narodził się 2021 lat temu Bóg-Człowiek, od którego rozpoczęła się nowa era
ludzkości. To nie przypadek, że właśnie Narodzenie to nastąpiło w mieście „Dom Chleba”, które
dzisiaj obchodzimy jako Boże Narodzenie.

Chleb wypiekany z mąki uzyskiwanej z Ostki Grodkowickiej w pełni zasługuje na miano
„prawdziwego” w odróżnieniu od chleba wypiekanego z mąki otrzymywanej z pszenicy uprawianej
w technologiach przemysłowych.

Zwracamy uwagę na Rodzinę Państwa Ożga, którą prezentujemy na fotografii, jako przykład
efektywnego wykorzystania agrotechnologii inaczej firmy PLOCHER w produkcji zdrowej żywności.
Pisaliśmy już wcześniej o doświadczeniach prowadzonych w tym gospodarstwie z zastosowaniem
preparatów firmy PLOCHER. Tutaj przedstawiamy je hasłem „Od pola do stołu” i grafiką dot.
produkcji zdrowej żywności.

A ponieważ Święta „za pasem” korzystamy z okazji złożenia wszystkim polskim rolnikom-
naszym kontrahentom i sympatykom najserdeczniejszych życzeń spędzenia tych Świąt w radosnej,
rodzinnej, pełnej ciepła i pokoju atmosferze. Oby w symbolu chleba dostrzec owoc swojej
całorocznej pracy i błogosławieństwo ziemi, z której te owoce pochodzą. Oby wzrastała coraz
bardziej świadomość, że tylko działanie zgodne z Prawem Natury przynosi pożądane efekty
zdrowotne, które zwłaszcza w dobie wciąż trwającej pandemii stają się priorytetem dla wszystkich
ludzi. Utrzymanie zdrowej gleby, to gwarancja zdrowych plonów, a te z kolei zapewnić nam mogą
zdrową żywność i dobre zdrowie chroniąc – poprzez wzrost odporności – od w wielu chorób.

Życzymy zatem błogosławionych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
W imieniu Zarządu firmy PLOCHER integral-technik GmbH w Meersburgu, pracowników firmy
PlocherPolska - BESKOM w Mikołowie oraz własnym z osobistym podziękowaniem za współpracę
w całym 2021 roku.

Aleksander Gamza

Aleksander Gamza tel. 605-447-999, 
e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, 
tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 
e-mail: biuro@plocherpolska.pl, 
www.plocherpolska.pl

mailto:a.gamza@plocher-polska.pl
mailto:biuro@plocherpolska.pl
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Czy można jeszcze w dzisiejszych czasach uprawiać zboża:
- w zgodzie z Naturą ?
- bez pozostałości chemii ?
- dla uzyskania zdrowej mąki ?
- do wypieku zdrowego chleba ?

…  aby ludzie pozostali w zdrowiu ?

TAK !

Przedstawiciel firmy Plocher - Aleksander Gamza w kooperacji ze Zdzisławem 
Jędrzejkiem (Beskom sp. z o.o., Plocher Polska), IHAR Grodkowice Panią dyr. Agnieszką 
Rachwalską, Gospodarstwem Rolnym - Ekologicznym Grzegorza Ożgi w Tarnawie (Dolny 
Śląsk) oraz z ekologicznym piekarzem - Markiem Dumańskim, w ciągu jednego roku 
pokazali, że można według Praw Natury i bez pozostałości stworzyć zdrową Żywność.
Słowo „ŻYWNOŚĆ“  =  żywe jedzenie, bez jakiejkolwiek chemii i takie powinniśmy 
przyjmować do naszych organizmów.
Dajemy szansę świadomym odbiorcom skorzystać z takiej Żywności.
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Według zasad: „OD POLA DO STOŁU”

i „W ZGODZIE Z NATURĄ”

udostępniamy Państwu SEKRET ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
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Badanie Ostki – optymalne parametry. Młyn P. Włodarczyk. 

Przy tej okazji kieruję SERDECZNE PODZIĘKOWANIE do wszystkich osób zangażowanych w to dzieło, 

jak również dla całej rodziny Państwa Ożgów, która wzięła na siebie duże ryzyko uprawy tej 100–

letniej, starej odmiany Ostki ekologicznej (pszenicy) na 24 ha w swoim gospodarstwie.                                                                                                        

Aleksander Gamza

Skorzystaj z naszego 40-letniego doświadczenia !

…. również Ty możesz coś dla Natury zrobić.
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ABY ZDROWIE BYŁO W CHLEBIE

W tych trzech obrazach
Przedstawiamy rolnikowi,
Jaka będzie jego baza,
Kiedy glebę swą odnowi.

Wtedy baza z nadbudową,
Korzystając z Praw Natury
Wskaże, jak PLOCHERA słowo
Może wprost przenosić góry.

Nie wierzycie? Sprawdźcie sami,
Co się w waszej stanie glebie,
Pokażcie, że z rolnikami
Wasze zdrowie będzie w chlebie.

Józef Inorowicz



GOSPODARSTWO RODZINNE OŻGA

Karolina  Tel: 692 463 158
Grzegorz Tel: 509 579 703
karola.agro.pl
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OŻGA

GOSPODARSTWO RODZINNE

Mąka z ekologicznych upraw pszenicy

Ostka Grodkowicka Gruboziarnista

Z miłości do rolnictwa.

Od 2017 roku jesteśmy gospodarstwem EKOlogicznym, od 

zawsze współpracujemy z naturą.

Naszym celem jest zaoferowanie produktów, które cechują się 

wysoką jakością i jednocześnie wyjątkowością.

Mąka, którą trzymasz w dłoniach – jest jednym z nich!

OSTKA GRODKOWICKA GRUBOZIARNISTA ma około 130 lat, 

jest odmianą polską, a mimo to cudem można spotkać ją na 

polach naszego kraju.

Jej wyjątkowe parametry świetnie sprawdzą się w Twojej 

kuchni.

Idealna do wypieków pizzy, pieczywa, ciasta i tortów.

Świetna do naleśników, omletów, pierogów.

Spróbuj raz, a pokochasz na całe życie!


