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WSTĘP

Proszę nie kojarzyć opryskiwacza na polu z naszej okładki ze stosowaniem oprysków
chemicznych na wiosnę. Nasz marcowy numer poświęcamy faktycznie opryskom wykonywanym
mechanicznie przy wykorzystaniu opryskiwacza polowego, który od wiosny jest najczęściej używaną
maszyną przez rolnika. Mówi się, że rolnik praktycznie nie odczepia go od ciągnika. Ale nasz
opryskiwacz nie służy wyłącznie do stosowania ŚOR czy nawozów dolistnych, a jeśli tak, to
w znikomym stopniu. Głównym jego zadaniem jest stosowanie produktów firmy PLOCHER,
o których piszemy w Biuletynie. Służą one do witalizacji wody używanej do oprysków, witalizacji
gleby i witalizacji roślin. Nasz opryskiwacz wyposażony jest w katalizator tzw. agro-kat wpływający na
zmianę struktury wody, w której rozpuszczane są nasze produkty, ale także wszystkie inne, gdyż
witalizowana woda w opryskiwaczu sprzyja znacznemu zmniejszaniu ilości dawek podawanych
produktów chemicznych.

Zapoznając się z treścią tego numeru pragniemy wskazać Państwu w jaki sposób
agrotechnologia inaczej firmy PLOCHER, oparta na systemie aerobowej gospodarki w hodowli oraz
uprawie, wpisuje się w nowy model rozwoju rolnictwa tzw. rolnictwo regeneratywne, które
odchodzi od zasad rolnictwa intensywnego i przemysłowego.
Celem rolnictwa regeneratywnego jest odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby
(agroekosystemów) poprzez prowadzenie takiej produkcji rolniczej, która nie szkodzi środowisku
przyrodniczemu.
Praktyki rolnicze w rolnictwie regeneratywnym są identyczne z systemem agrotechnologii inaczej
firmy PLOCHER. W obu przypadkach opierają się na:
- bezorkowej uprawie gleby,
- uprawie roślin okrywowych oraz roślin na zielony nawóz,
- zwiększeniu bioróżnorodności uprawianych roślin (więcej gatunków w płodozmianie),
- zwiększeniu retencji wody w glebie,
- połączeniu produkcji roślinnej ze zwierzęcą,
- dbałości o dobrostan zwierząt,
- stosowaniu nawozów naturalnych,
- systematycznego ograniczania stosowania nawozów mineralnych (zrównoważonym nawożeniu)

oraz ograniczeniu ilości ŚOR (integrowanej ochronie roślin), a przez to ograniczeniu nakładów
materiałowych

- produkcji wysokiej jakości żywności oraz paszy,
- oszczędności energii.

Rolnictwo regeneratywne to nie tylko moda ostatnich lat, ale to rolnictwo najbliższej
przyszłości. Firma PLOCHER pokazuje, jaki będzie dominujący system produkcji rolnej. Zwracamy
uwagę, że podstawą jest wzbogacanie gleby w substancję organiczną czyli próchnicę (humus)
niezbędną do zachowania jej żyzności w długiej perspektywie.
Naszą agrotechnologię inaczej zaliczamy do rolnictwa precyzyjnego umożliwiającego m.in.
racjonalizację nawożenia i ochrony roślin. Wiąże się to z zaangażowaniem kapitału rzeczowego oraz
dużej wiedzy fachowej producenta rolnego (kapitału społecznego), czemu służy m.in. nasz Biuletyn
oraz doradztwo techniczne. Zachęcamy do współpracy. Dostęp do wszystkich naszych Biuletynów jest
na stronie: www.plocher-polska.pl

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
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TYLKO WSPÓŁPRACA 
Z KRĘGIEM NATURY
GWARANTUJE 
ODBUDOWĘ PRÓCHNICY
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PLOCHER PRODUKTY POMOCNICZE DO:
GLEBY  - ROŚLIN  - OBORNIKA  - GNOJOWICY

- WITALIZACJI WODY



ZADBAJ O STRUKTURĘ GLEBY

plocher humus gleba (me) 1-2l/ha
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➢ Rozkład resztek pożniwnych

➢ Redukcja nawożenia
mineralnego o 20% i więcej

➢ Optymalne warunki wodno-
powietrzne

➢ Odbudowa próchnicy

➢ Duży i zdrowy system
korzeniowy

➢ Witalny rozwój roślin

Dzięki takiej strukturze gleby zaoszczędzisz na paliwie



Naszym celem jest
i powinno być wsparcie
naturalnego rozwoju
roślin (ŻYCIA) od samego
początku - bez chemii!
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PLOCHER

PLOCHER

PLOCHER

ROŚLINY CHCĄ OD PODSTAW ZDROWO ŻYĆ !

Dawka zaledwie:
- 20-40 g/ha nasion
- 1g/1l wody-moczenie

sadzonek

DO NATURALNEJ ZAPRAWY-
WITALIZACJI NASION I SADZONEK

plocher rośliny (dolomit lub melasa)



WITALIZACJA DOLISTNA

plocher produkty pomocnicze dla roślin
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ZAPOZNAJ SIĘ Z PLOCHER WITALNYMI PLANAMI UPRAW

plocher rośliny (do)         plocher specjalny-liść (me)       plocher kombi-liść (sm)

W uprawie widoczne są mszyce, na 
pograniczu proga dopuszczalności.
Na 1 m² jest jednak conajmniej 10 
widocznych biedronek! 
Jeśli będziemy wspierać witalnie
rośliny i nie zastosujemy
insektycydów, wtedy damy szansę
bytu biedronkom, wspierajacych
i pracujacych bezpłatnie nad dalszą
witalnością gleby i roślin



REWITALIZACJA WODY 
W OPRYSKIWACZU – NOWA 
GENERACJA

plocher agro-kat, agro-kat xl
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Zalety PLOCHER struktury wody źródlanej:

▪ Naturalne zmiękczanie wody - cieczy roboczej
▪ Powiększona powierzchnia styku kropli z liściem
▪ Redukcja mieszanek chemii = mniej pozostałości = wyższa witalność
▪ Zupełne wycofanie kondycjonerów wody - adjuwantów
▪ Przyspiesza i zwiększa absorpcję każdego oprysku, przez co następuje 

systematyczna redukcja ŚOR i nawozów dolistnych
▪ Zmniejszenie stresu u roślin i w glebie
▪ Redukcja czyszczenia filtrów opryskiwacza
▪ Ciągłe i bezobsługowe działanie
▪ Ochrona środowiska
▪ Znacznie wspiera naturalny system PLOCHER w uprawie
▪ Koszty szybko się zwracają

Struktura kropli wody po
PLOCHER rewitalizacji - efekt

wody źródlanej,
zwiększenie powierzchni

pokrycia

INWESTUJ W WITALNOŚĆ SWOJEJ WODY I GLEBY  



PLOCHER AGRO-KAT 
W PRAKTYCE

redukcja chemii = mniej pozostałości = więcej życia
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sady-winnice

w uprawach polowych

Praktyczne doświadczenia rolników PLOCHERA z zabudowanym agrokatem,
potwierdzają, że możliwe jest zupełne wycofanie kondycjonerów wody i zredukowanie 
dawki np. herbicydów nawet o 50%, uzyskując tym samym taki sam efekt, jak przy
pełnych dawkach chemii.
Każda możliwa redukcja chemii przenosi się na pomniejszenie stresu u roślin i wszelkich 
pozostałości w żywności oraz ochronę życia biologicznego w glebie.
Dla dalszych redukcji ŚOR proponujemy zastosowanie PLOCHER witalnego planu upraw. 

AGRO-KAT RENTOWNY W KAŻDYM GOSPODARSTWIE



PODSUMOWANIE EFEKTÓW PLOCHER REWITALIZACJI WODY W OPRYSKU:

- Wysoka ilość zielonej masy liści
- Jedno z mniejszych porażeń septoriozą i mączniakiem
- Odpowiednio wyraźnie większy plon
- Bez jakichkolwiek dodatków do wody

TEST W ZWALCZANIU 
CHORÓB GRZYBOWYCH

z montażem plocher agro-katu
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Podsumowanie doświadczenia z izby rolniczej
Niedersachsen- dział ŚOR. 
Fragment raportu z testu od pana Jörg Garrelts.
Testowano kolejno:
Kontrola / różnego rodzaju typy dysz / prędkości 
w oprysku / plocher agro-kat + twarda woda / twarda 
woda / twarda woda  + pH-Fix - adjuwant / miękka woda 

septoriozazielona masa liści plonmączniak
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