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Wrocław, dnia 7 kwietnia 2022 r.

WIELKANOC ROLNIKÓW

Gdy Spichlerz Europy w ogniu wojny płonie,
Polski rolnik dostaje szczególne zadanie,

Kiedy wiosną zaprzęga mechaniczne konie
Wierzy, że życie w glebie zjawi w Zmartwychwstanie.

Bo to właśnie w Wielkanoc dzień już noc przegania
Bujnie  rozwija  życie w glebie i roślinach,

Po Wielkanocy rolnik wykona zadania
Aby w  agrotechnicznych  zmieścić się  terminach.

Wielkanoc rolnikowi także prognozuje
Jakie  uzyska plony w tym roku, co stanie,

W Święta swoje czynności w polu zaplanuje,
I w tradycji obchodzić będzie  Zmartwychwstanie.

Święty Izydor wiedział, że to z Bożej Mocy
Na tego łaska spłynie, co żywność wytwarza,

Dlatego każdy rolnik w Święta Wielkanocy
Tradycyjne zwyczaje  na swej wsi powtarza.

Z jednej te religijne, a z drugiej też świeckie
Życzenia, co  w te Święta z jajkiem się kojarzą,
Z zajączkiem, Alleluja i radosnym dzieckiem;

Niech  zdrowe  i  szczęśliwe  w tym roku okażą.

Życzenia, które dzisiaj rolnikom składamy,
Na Spichlerz Europy patrzymy z Nadzieją,
Taką, jaką my sami tutaj w Polsce mamy,

Że tam także rolnicy pola swe obsieją.

A żywności  na świecie  nie braknie nikomu,
I sprawiedliwie będzie dzielona wśród ludzi;

Niechaj duch Zmartwychwstania będzie w każdym domu,
I Nadzieję na pokój w Ukrainie budzi.

Józef Inorowicz



WSTĘP

Kwiecień jest miesiącem, w którym przypadają ruchome Święta Wielkanocne. W tym
roku obchodzić je będziemy 17 i 18 kwietnia, ale już od 11 kwietnia rozpocznie się Wielki Tydzień.
Polska tradycja katolicka mówi, aby w tym czasie ograniczyć prace polowe, a od Wielkiego Czwartku
praktycznie ich zaniechać.
Nawiązując do tej tradycji pragniemy wykorzystać łamy naszego Biuletynu do złożenia Wszystkim
naszym Kontrahentom i odbiorcom Biuletynu życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych,
a czas, w którym wstrzymacie się Państwo od pilnych prac polowych przeznaczyć na przemyślenia
odnośnie wyboru alternatywnych do konwencjonalnych metod uprawy gleby, w tym zwłaszcza
nawożenia gleby i odżywiania roślin. Mamy nadzieję, że pełnia tegorocznej wiosny rolniczej wskaże na
firmę PLOCHER jako jedną z możliwych alternatyw tego wyboru i to nie tylko w aspekcie
przyrodniczym, ale także ekonomicznym.

Kalendarze biodynamiczne wskazują, że w tym czasie na ogół nie występują żadne
korzystne impulsy plonotwórcze księżyca i planet, a najlepsze terminy agrotechniczne – dość
opóźnione w tym roku – przypadną na okres po Wielkanocy. Kierując się astrologicznymi wskazaniami
pragniemy zwrócić Państwa uwagę na podstawowe Prawa Natury, które legły u podstaw
agrotechnologii inaczej firmy PLOCHER. Prawa te wskazują na to, aby: 1. Naturę poznawać, 2. Naturę
chronić i 3. Naturę naśladować. Oznacza to, że rolnictwo naturalne przestrzegając tych Praw jest
w stanie zapewnić produkcję zdrowej żywności, co jest podstawowym celem rolnictwa jako działu
gospodarki. Ostatnio punkty skupowe i hurtownie warzyw dostarczanych do sklepów wielko-
powierzchniowych zaczęły sygnalizować zjawisko nasilającego się szybkiego pogarszania jakości
dostarczanych przez producentów produktów. Z tego powodu dochodzi do dużych strat już na etapie
przechowywania warzyw przed skierowaniem ich do handlu. Obserwacje i badania potwierdziły, że
brak trwałości przechowalniczej związany jest ze stosowaną powszechnie technologią produkcji
opartej na szerokim zastosowaniu chemii, począwszy od intensywnego nawożenia mineralnego,
w tym głównie azotowego, a kończąc na wciąż bogatej gamie substancji aktywnych w środkach
ochrony roślin.

Firma PLOCHER zaczyna zawsze od podstawowego warsztatu rolnika, czyli gleby.
Badamy organoleptycznie jej strukturę, pH, zawartość próchnicy, ilość dżdżownic, stosunki
powietrzno-wodne, zapach świadczący o poziomie życia mikrobiologicznego i generalnie oceniamy
stopień degradacji dokonany dotychczasową uprawą. W Polsce mamy do czynienia z coraz większą
ilością zdegradowanych gleb rolniczych.

Warzywa gruntowe przeznaczone często do bezpośredniej konsumpcji np. marchew
czy kapusta, można uznać za swego rodzaju rośliny wskaźnikowe. Już w trakcie ich wegetacji można
przewidzieć, czy plon handlowy będzie charakteryzował się wysoką jakością, a ta zapewni długi okres
przechowywania bez strat. Znamy z praktyki prostą zależność, że zastosowanie dużej ilości ś.o.r.,
w tym fungicydów, wywołuje tylko częściową ochronę roślin przed groźnymi chorobami grzybowymi,
gdyż w przechowalniach następuje nieoczekiwanie szybkie gnicie wywoływane przez nowe rodzaje
grzybów chorobotwórczych. W naszych materiałach znajdziecie Państwo przykłady zastosowania
produktów PLOCHER, które skutecznie pozwolą unikać strat w każdym rodzaju produkcji rolnej –
uprawach zbóż, okopowych, warzyw, ale także w sadownictwie i produkcji zwierzęcej, której ostatnio
poświęcaliśmy sporo uwagi.

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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z chemią

permanentne
zwalczanie

Jak ma wyglądać przyszłość
naszego pożywienia ?

z naturą

PLOCHER
permanentne wspieranie

procesów odpornościowych i 
podtrzymujących istnienie form 

żywych

Nie bądźmy zaślepieni i nie idźmy drogą ciągłego zwalczania. 
Zacznijmy wspierać to co żyje, co chce systematycznie się rozwijać i 
bezpłatnie dla nas pracować!

Tylko w ten sposób uzyskamy:

• zdrową glebę,

• zdrową żywność,

• zdrowe miejsce pracy, 

• satysfakcję z bycia rolnikiem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PLOCHER WITALNYMI PLANAMI DO UPRAW

- uprawach polowych
- warzywnictwie
- sadownictwie
- ….

Dwie drogi
w rolnictwie
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JAK GLEBA ODDYCHA ?
O obiegu dwutlenku węgla 
(CO2) w glebie

Gleba jako produktywny ekosystem.

Utrzymywanie harmonijnej równowagi w glebie i niedopuszczenie do jej zachwiania wymaga
odpowiedniej gospodarki (zarządzania) ekosystemem, którego produktywną częścią jest gleba.
Wsparcie dla tego działania stanowią produkty firmy PLOCHER.

Jak gleba oddycha?

Wszystkie organizmy żyjące w glebie zwane edafonem, wymagają odpowiedniej ilości powietrza do
oddychania. Zbytnie zagęszczenie gleby upośledza proces oddychania wywołując niedobór tlenu
w wyniku czego procesy życiowe w glebie ustają, co objawia się obumieraniem korzeni roślin.
Wydzielany przez mikroorganizmy glebowe CO2 umożliwia roślinom fotosyntezę. Gdy oddychanie
gleby jest w stanie harmonijnej równowagi, wówczas stężenie CO2 w glebie jest od 10-100 razy
wyższe aniżeli w powietrzu, gdzie wynosi średnio 0,03%. Część CO2 w glebie łączy się z wodą tworząc
kwas węglowy H2CO3, który uwalnia z w glebie nierozpuszczalne mikroelementy niezbędne do
prawidłowego odżywiania roślin.

Przebiegający w glebie cykl przemian węgla stanowi motor napędzający żyzność gleby.

Produkt plocher humus gleba pozwala przetworzyć tlenowo gnojowicę w płynny humus.

- 1,5 kg/l/100 m³ gnojowicy – wartości ok. 5 euro/DJP/rok – sprzyja powstawaniu próchnicy
w glebie. W ciągu roku ilość próchnicy w glebie może powiększyć się nawet o 40% ( doświadczenia
polowe firmy Plocher prezentowane na Dniach Pola DLG w Niemczech).

- Wprowadzanie do strefy korzeniowej roślin beztlenowych nawozów organicznych np. nieprze-
kompostowanych oborników i gnojowicy poddanych gnilnym procesom i posiadających
charakterystyczny odór, a także pofermentu z biogazowi, czy też sztucznych nawozów mineralnych,
w tym np. zawierających miedź, wywołuje w glebie zatrucie, podobne do zatrucia człowieka, gdy
jelita zetkną się z toksyczną żywnością.

- Żyzność gleby uzależniona jest od tlenowego procesu rozkładu materii organicznej i prawidłowego
oddychania gleby.

Warunki te można uzyskać dzięki zastosowaniu produktu 
plocher humus gleba (me) w dawce 1-2 l/ha.

Gleby należy aktywować na wiosnę oraz bezpośrednio po zbiorze 
roślin. Stosując plocher humus gleba wspiera się procesy rozwoju 
tlenowego w środowisku glebowym, dzięki czemu gleba jest 
w stanie spełniać swoje podstawowe funkcje, w tym magazynowa-
nie składników pokarmowych, wody oraz regulować odczyn pH.

Z praktycznymi uwagami (instrukcjami) stosowania produktów 
firmy PLOCHER możecie się Państwo zapoznać w naszych 
wcześniejszych Biuletynach na stronie: www. plocherpolska.pl 
oraz w najnowszym katalogu „PLOCHER witalne plany upraw”. 
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Świat nauki bada i analizuje, co dana roślina potrzebuje do swojego rozwoju i według
tych wyników podaje jej poprzez glebę lub dolistnie odpowiednie dawki:

- nawozów mineralnych,
- efektywnych mikroorganizmów,
- środków ochrony roślin.

Taki system powoduje zubożenie życia biologicznego gleby, zwiększenie kosztów 
uprawy oraz straty podczas magazynowania gnijących płodów. 

I TAK NATURA PRACUJE OD WIEKÓW, 
WSZĘDZIE TAM, GDZIE CZŁOWIEK NIE INGERUJE!

Gleba uprawiana
w technologii PLOCHER

Gleba uprawiana 
z wykorzystaniem środków 

chemicznych

PLOCHER agrotechnologia inaczej

Uaktywnia naturalne procesy tlenowego rozkładu w glebie, przez co dochodzi do 
zrównoważonego rozwoju środowiska z odpowiednimi grzybami, mikroorganizmami, 
dżdżownicami, pracującymi nad naturalnym udostępnianiem tego wszystkiego, co
dana roślina potrzebuje dla swojego zdrowego i witalnego rozwoju.

Tlenowy rozkład obornika, gnojowicy, kompostu, resztek pożniwnych oraz poplonów
jest dalszą współpracą z naturą, co potęguje rozwój życia biologicznego w glebie
z jednoczesną redukcją kosztów i rozwiązywaniem problemów.

Żywić glebę,
a nie rośliny
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GLEBA MUSI ŻYĆ, aby mogła spełniać swoje zadania jako:

• magazyn składników pokarmowych,
• regulator zawartości wody,
• bufor ograniczający działanie szkodliwych substancji,

Mają one na celu umożliwić roślinie pobieranie tego, czego ona
potrzebuje dla swojego rozwoju.

Wszystkie mikroorganizmy, grzyby, dżdżownice, rośliny znajdujące się
w glebie, chcą zdrowo żyć i się rozwijać.

Zdrowa gleba 
to żywa gleba
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PLOCHER

Wprowadzanie wybranych bakterii
(kilkunastu, kilkudziesięciu szczepów), 

w tym:

- część tlenowych,
- część beztlenowych.

Jeśli wprowadzimy je do beztlenowego
środowiska, to przeżyją tylko te, którym

ono odpowiada.

Zasiedlanie to nie równowaga!

Fermentacja to konserwacja!

12 ? 19 ? 5 ? 

Zadbaj o zrównoważone środowisko

Miliardy grzybów i mikroorganizmów
od zawsze tam są, bez konieczności ich 
wprowadzania.

Tlenowy rozkład 

=

Tlenowe środowisko

Systematyczna redukcja chemii aż do 0!

„Bakteria jest niczym,
środowisko jest wszystkim”
prof. dr Antoine Béchamp

środowisko

tlenowe

beztlenowe

Chemia

Świadomie, bardziej lub mniej, wpływamy na środowisko w glebie

tlenowe
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Sucha masa Pożyteczne bakterie ug/g

Pożyteczne grzyby ug/g Azot dostępny dla roślin

Pożyteczne grzyby w glebie – nie niszczmy ich!

• Około 80% roślin żyje w symbiozie z określonymi gatunkami grzybów.

• Właśnie te grzyby uaktywniają naturalny fosfor w glebie, udostepniając go

roślinom.

• Grzyby są odpowiedzialne za aromat i smak.

• Są one natomiast systematycznie zwalczane fungicydami.

ŻYCIE MOŻE POCHODZIĆ TYLKO Z ŻYCIA

Efekty potwierdzone 
badaniami

Biologiczna analiza gleby po zastosowaniu technologii PLOCHER 
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Zadowoleni użytkownicy
technologii PLOCHER

➢ Wysoka jakość bez
stosowania
fungicydów 
i insektycydów

➢ Oszczędności 
w uprawie gleby

➢ Wyższe ceny dzięki 
uzyskaniu warzyw 
w jakości premium

➢ Stale rosnący zysk
poprzez
wykorzystanie
technologii PLOCHER 

Ekonomiczna – ekologiczna uprawa warzyw

„Jestem bardzo szczęśliwy, jeśli mój dzień pracy
kończę z takim sukcesem - bez stosowania
pestycydów. To jest wspaniałe uczucie!”

Fernando Tinoco, 
gospodarstwo warzywnicze 180 ha

10



Producent warzyw, uprawiający swoje pola w technologii Plocher, 
w 2011r. wydzierzawił od sąsiada pole o powierzchni 10 ha. Uprawa prowadzona
była kultywatorem wirnikowym.

Koszty za paliwo 
w dzierżawie
= 800 €   ( 100% )

Koszty za paliwo 
we własnej uprawie
z PLOCHEREM
= 300 €    ( - 62,5% )

Obserwacje rolnika od 4 lat uprawiającego w technologii Plocher

➢ „Uprawa gleby jest o wiele 
łatwiejsza”

➢ „Gleba uzyskała strukturę 
gruzełkowatą, jest znacznie luźniejsza 
oraz wykazuje polepszone zdolności 
do zatrzymywania wody”

„Po 20 latach zaprzestałem używania pługa i głębosza.
Nasza uprawa gleby kończy się na głębokości 12 cm!”

Rolnik - manager upraw

Oszczędności na paliwie

Łatwiejsza, a także tańsza 
uprawa z PLOCHEREM
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Patrick Delforge, rolnik z Kanady 350 ha 

➢ Od 2008 wprowadzenie systemu 
PLOCHER do produkcji

➢ Od 2011 wysoka jakość bez żadnych
zabiegów fungicydowych

➢ Pierwotnie zatrudnionych było 10 
osób do przygotowania-
czyszczenia kapusty

➢ Po wprowadzeniu systemu 
PLOCHER wystarczyły tylko 2 
osoby

➢ Znacznie poprawiony okres trwałości 
warzyw:

• Przed wprowadzeniem PLOCHER
70 % strat

• Uprawy w technologii PLOCHER 
0 % strat

Przechowywanie
bez strat

Witalna uprawa białej kapusty, soi i kukurydzy
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„Jabłka przechowały się świetnie. Byłem z żoną 
w firmie/naszej spółdzielni, bo właśnie w sobotę 25 
czerwca rozpoczęli sortowanie naszych jabłek. Stałem 
na linii ok. 1 godziny, zjadłem chyba ze 3 jabłka od 
razu (pomimo, że to Idared) i naprawdę pracownica, 
która jest na pierwszym stanowisku i odrzuca zgniłe -
nie miała za dużo roboty. Jabłka leżą ponad pół roku!

W tej samej firmie od innych dostawców było 
mnóstwo oparzeliny powierzchniowej - na 8 komór po 
200 ton - 2 były zepsute pod kątem przydatności 
konsumenckiej i poszły na sok”

inż. Piotr Zasiewski
właściciel firmy Agrojet, 

sadownik – zadowolony użytkownik koncepcji 
PLOCHER od 2016 roku

Nic się nie psuje 

Jabłka z PLOCHEREM możesz przechowywać bez obaw 
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➢ Owoce nie zawierają pozostałości po środkach
ochrony roślin. Znacznie zredukowano nawożenie
mineralne. 

➢ Zdrowe rośliny rozwijają się na glebie, gdzie dzięki
kompostowaniu uzyskano tlenowe warunki
i witalizację. 

➢ Rośliny mają dostęp do naturalnych
mikroelementów w glebie.

➢ Ściółka ze słomy nie gnije, ale ulega tlenowemu 
rozkładowi udostępniając roślinom dodatkowo 
składniki pokarmowe, a także odżywiając 
pożyteczne grzyby i inne mikroorganizmy 
w glebie. 

➢ Naturalne wzbogacenie gleby w składniki 
pokarmowe z rozłożonej słomy pozwala na 
dalsze ograniczanie nawożenia mineralnego 
na plantacji.

➢ Zbierane z takiej plantacji owoce truskawek nie są 
porażone szarą pleśnią i nie gniją. 

➢ Mają one wyjątkowy, naturalny smak 
i charakterystyczny, truskawkowy zapach. 

Uprawa truskawek w agrotechnologii PLOCHER

GR Schelchorn, Niemcy

Składniki z gleby i ściółki, 
a nie z nawozów
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plocher agro-kat xl
naturalna witalizacja wody:

▪ miękka woda - wzrost przyswajalności
▪ redukcja chemii, wycofanie adjuwantów

56-420 Bierutów, ul. Wrocławska 59

Tel.: +48 607 804 557

e-mail: biuro@bdhkrol.com

www.bdhkrol.com

BDH KROL S.R.O. 

ODDZIAŁ W POLSCE

DAINFOIL


