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WSTĘP

W tematyce majowego Biuletynu firmy PLOCHER uwzględniono jedno zagadnienie, ale o bardzo ważnym znaczeniu gospodarczym. W poprzednich Biuletynach

wskazywaliśmy na możliwość zorganizowania we własnym gospodarstwie fabryki wysokowartościowego nawozu naturalnego z odpowiednio przygotowanej

gnojowicy. Zatem możliwość taka dotyczyć będzie wyłącznie gospodarstw rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą i posiadających gnojowicę. Każde z nich ma

możliwość przy wykorzystaniu naszego produktu plocher humus płynny (me) i zalecanej technologii, uzyskać wysokowartościowy nawóz naturalny, co – w związku

z ograniczeniem, a nawet wyeliminowaniem drogich nawozów mineralnych – przełoży się na wymierne efekty ekonomiczne. Przedstawione w Biuletynie zestawienia

wyników z porównawczych badań laboratoryjnych umożliwia dokładne zrozumienie działania aerobowej technologii firmy PLOCHER, dzięki której uzyskujemy

wspomniany nawóz. Wiemy już, co pokazywaliśmy na licznych przykładach, jakie korzyści osiąga rolnik w uprawie gleby nawożąc ją tak przygotowaną gnojowicą. Dzieląc

się z Państwem uzyskanymi wynikami badań wartości nawozowej gnojowicy w dwóch polskich gospodarstwach, oznaczonych tutaj jako GR nr 1 i GR nr 2, pokazujemy

wyraźne korzyści finansowe, jakie osiągnięto dzięki zastosowaniu naszej agrotechnologii inaczej. Korzyści te zmierzone zostały wysokością zysku z porównania wysokości

kosztów z faktycznym przyrostem wartości nawozowej gnojowicy i po odliczeniu kosztów za produkty PLOCHER. W gospodarstwie nr 1 wyniosły one 20.137,24 zł,

a w gospodarstwie nr 2 - 12.744,56 zł. W obu gospodarstwach porównywano gnojowicę przekształconą w płynny humus z kontrolą. Przypominamy, że płynny humus

przyczynia się do odbudowy próchnicy w glebie. Prosimy o przestudiowanie przedstawionych tabel i porównanie poszczególnych parametrów z obiektu: I i II –

z zastosowaniem plocher humus plynny (me) i kontrolą – bez zastosowania tego produktu. W obliczeniach efektywności ekonomicznej przyjęto obowiązujący w Polce

cennik nawozów mineralnych na dzień 15 marca 2022 r. (a przypominamy, że osiągnęły one wówczas już bardzo wysokie ceny). Wskazujemy też na niewymierne

ekonomicznie korzyści z zastosowania opisanej technologii, w tym m.in.:

• ograniczenia negatywnego wpływu bakterii beztlenowych w hodowli zwierząt i uprawie gleby,

• poprawę warunków zoohigienicznych w obiektach inwentarskich, a zatem dobrostanu zwierząt i uciążliwości ich obsługi,

• zmniejszenie kosztów energii elektrycznej przy likwidacji kożuchów w zbiornikach z gnojowicą w czasie ich dłuższego przechowywania,

• odbudowę próchnicy w glebie, a przez to zwiększenie jej żyzności,

• ochronę środowiska naturalnego w czasie transportu i stosowania gnojowicy na polach,

Przypominamy, że wdrożenie naszej technologii umożliwi rolnikowi znacznie ograniczyć wydatki na zakup nawozów mineralnych, a nawet zrezygnować z ich

zakupu. Stanowić to będzie zachętę do stopniowego przechodzenia na system rolnictwa naturalnego i regeneratywnego, o którym informowaliśmy szerzej w Biuletynie

nr 3 z marca br.

Tradycyjnie już zachęcamy Państwa do korzystania z treści dotychczasowych wydań Biuletynów PLOCHER – publikowanych na naszej stronie internetowej:

www.plocherpolska.pl.

Zachęcamy do lektury kolejnego naszego Biuletynu i skorzystania z zawartych w nim informacji do praktycznego zastosowania.

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

http://www.plocherpolska.pl/
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TWOJA FABRYKA 

WYSOKOWARTOŚCIOWYCH - NATURALNYCH NAWOZÓW

Dzięki

Tlenowej (aerobowej) technologii PLOCHER

do aktywacji gnojowic



ZAPOZNAJ SIĘ Z KATALOGIEM 
„TLENOWE PRZETWARZANIE GNOJOWICY I OBORNIKA 

W WYSOKOWARTOŚCIOWY NAWÓZ”

➢ Zapobiega tworzeniu kożuchów w zbiornikach na gnojowicę

➢ Redukcja amoniaku i innych szkodliwych gazów

➢ Redukcja szkodliwych drobnoustrojów beztlenowych

➢ Jednolita gnojowica

➢ Wyższa wartość nawozowa

➢ Lepszy mikroklimat w oborze

➢ Mniej problemów z racicami, beztlenowcami

➢ Ograniczenie mieszania gnojowicy do minimum

➢ Zwiększenie poziomu próchnicy i życia biologicznego 
w glebie

PRODUKT
plocher humus płynny (me)

Do aerobowej aktywacji i uszlachetnienia gnojowicy

plocher humus płynny
nośnik - melasa wolna od GMO (me) 
nr art.: af 1671 (10 litrów) 



Wyższe wartości nawozowe PLOCHER gnojowic
na przykładzie 2 gospodarstw rolnych
z hodowlą bydła mlecznego w Polsce

GR - NR 1
Aktywacja gnojowicy
w zbiorniku zbiorczym 7 500m³

GR - NR 2
Aktywacja pod rusztami, 
105 DJP, 1200m³ gnojowicy

REDUKCJA  SZKODLIWYCH GAZÓW W HODOWLI 
TO ZDROWY MIKROKLIMAT DLA ZWIERZĄT I OCHRONA ŚRODOWISKA !

PLOCHER

PLOCHER



GR nr 1

Jak zostało przeprowadzone doświadczenie?

Do  porównania w badaniach wybrano 2 zbiorniki na gnojowicę
magazynowanej w okresie 01.01.- 15.03.2022

ZBIORNIK KONTROLNY = 4 500m³

ZBIORNIK KONTROLNY - 4 500 m³ ZBIORNIK PLOCHER - 7 500 m³

03.01.2022r. zbiornik do połowy napełniony gnojowicą i tego dnia zastosowano 60l plocher płynnego humusu.
31.01.2022r. ponowne wprowadzenie do zbornika  60l plocher płynny humus.
Okres aktywacji 2,5 miesiąca, przy czym był on dziennie dopełniany swieżą gnojowicą, aż do momentu poboru próbek.
08.03.2022r. wymieszanie zbiornika PLOCHER i pobranie próbek do badań laboratoryjnych.
08.03.2022r. wymieszanie zbiornika kontrolnego i pobranie próbek do badań laboratoryjnych.

01.02.2022 brak kożucha

7 500m³ PLOCHER

Uwaga – bakterie beztlenowe z rodzaju Clostridium w sprzyjających warunkach powodują zapalenie jelita grubego drogą pokarmową.



GR nr 1
Wyniki badań laboratoryjnych
na zawartości mikro-makroelementów

4 500m³ 7 500m³

Próbki gnojowic zostały wysłane do laboratorium w Niemczech 15.03.2022 

15.03.2022 zbiornik kontrolny 15.03.2022 zbiornik PLOCHER                                                                    



PODSUMOWANIE - GR nr 1 
Wyższe wartości nawozowe gnojowicy
PLOCHER przekształconej w płynny humus
- do odbudowy próchnicy w glebie!

Kalkulacja wg rynkowych cen nawozów mineralnych 15.03.2022 

CZYSTY ZYSK Z PLOCHEREM = 20 137,24 zł

w świeżej masie



GR-nr 1
Wyniki badań mikrobiologicznych

Aerobowo uaktywniona gnojowica PLOCHER wykazała w stosunku do kontroli:

➢ Znaczną redukcję ogólnej liczby bakterii
beztlenowych

➢ Ogromną redukcję bakterii typu Clostridium

Laboratorium: 
„Przetrwalniki clostridium z gnojowicy przeżywają w glebie i powracają z nowymi paszami w formie kiszonek, do obory”.



Czy liczyłeś już czas oraz koszty zużycia prądu, eksploatacji
mieszadeł, emisję amoniaku… ?

Przykład jednorazowego mechanicznego mieszania: 
3 silniki po 19,6 kW = 58,8 kW
Rozbijanie powstałych kożuchów w nieaktywnej gnojowicy = 
30 godzin pracy x 58,8kW = 1764 kW = 1764 ,00 zł
PLOCHER redukuje te koszty do minimum

PLOCHER płynny humus redukuje
do minimum mieszanie gnojowicy!

ZBIORNIK NAPEŁNIONY GNOJOWICĄ Z GRUBYM, 1 METROWYM KOŻUCHEM



GR nr 2

Jak zostało przeprowadzone doświadczenie?

01.11.2021 Początek magazynowania gnojowicy kontrolnej.
25.11.2021 Wymieszanie gnojowicy kontrolnej i pobranie próbek do laboratorium.

Badanie laboratoryjne z dnia 30.11.2021 
28.12.2021 Początek dozowania plocher płynnego humusu do gnojowicy.

Wmieszanie produktu do istniejacej już gnojowicy pod rusztami
oraz rozpoczęcie cotygodniowych oprysków na ruszta i legowiska w ilości 2ml/m².

16.03.2022 Wymieszanie gnojowicy PLOCHER oraz pobranie próbek do laboratorium.

➢ Poprawiono znacznie mikrolimat w oborze

➢ Zredukowano chemiczne kąpiele racic i poprawiono ich zdrowotność

➢ Zwiększono dobrostan zwierząt

➢ Wycofano systematyczne mieszanie gnojowicy pod rusztami (tylko krótko przed wywozem)

➢ Uzyskano jednolitą gnojowicę

➢ Gnojowica w postaci płynnego humusu , podczas aplikacji na polach i TUZ, wydzielała dobitnie mniej odorów

Zalety z PLOCHEREM, zaobserwowane przez własciciela gospodarstwa:



GR nr 2
Wyniki badań na zawartości 
mikro-makroelementów

Kontrola PLOCHER

Magazyn pod rusztami Magazyn pod rusztami

Próbki gnojowic zostały wysłane do laboratorium w Niemczech. 

30.11.2021 zbiornik kontrolny - przed aktywacją PLOCHEREM                                 24.03.2022 zbiornik po aktywacji PLOCHEREM                                                                    



PODSUMOWANIE - GR nr 2
Wyższe wartości nawozowe gnojowicy
PLOCHER przekształconej w płynny humus
- do odbudowy próchnicy w glebie!

CZYSTY ZYSK Z PLOCHEREM = 12 744,56 zł

Kalkulacja wg rynkowych cen nawozów mineralnych 15.03.2022 

w świeżej masie



W powyższych badaniach gnojowic w GR nr 1 i 2 nie wzięto pod uwagę dalszych zalet
wynikających z zastosowania produktów PLOCHER, takich jak:

• Redukcji bakterii beztlenowych w oborach i uprawach polowych

• Poprawie warunków zoohigienicznych zwierząt, redukcji kosztów weterynaryjnych

• Odpadają koszty energii i pracy na mieszanie gnojowicy i rozbijaniu kożuchów 

• Redukcji amoniaku i innych szkodliwych gazów w oborze oraz przy wywozie na pole

DLACZEGO PLOCHER SIĘ OPŁACA ?

EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA PLOCHER AGROTECHNOLOGIA INACZEJ



Zalety w oborze:
✓ Jednolita, płynna gnojowica

✓ Aktywacja biologii tlenowego rozkładu

✓ Ogromna redukcja amoniaku

✓ Redukcja lub zupełne wycofanie mechanicznego mieszania gnojowicy

✓ Znaczna redukcja bakterii beztlenowych i poprawa somatyki

✓ Zdrowy klimat w oborze - naturalna higiena 

✓ Poprawa zdrowotności zwierząt, w tym racic

✓ Znaczna redukcja populacji much

Zalety w uprawie:

✓ Produkcja własnego - wysokowartościowego naturalnego nawozu

✓ Znacznie wyższa wartość nawozowa gnojowicy

✓ Odbudowa próchnicy

✓ Składniki odżywcze pozostają w górnej części gleby

✓ Znacznie polepszona przyswajalność przez glebę i rośliny

✓ Idealny nawóz dolistny w postaci płynnej próchnicy

✓ Wysoka jakość uprawianych płodów rolnych = zdrowa pasza dla zwierząt

✓ Możliwość redukcji lub wycofania nawozów mineralnych i ŚOR 
(patrz: „Plocher witalne plany upraw”)

Gnojowica przed zastosowaniem
plocher humus płynny

Gnojowica po zastosowaniu 
plocher humus płynny

PRODUKT – PLOCHER HUMUS PŁYNNY
Do odbudowy próchnicy w Twojej
glebie



TYLKO WSPÓŁPRACA Z KRĘGIEM NATURY
GWARANTUJE ODBUDOWĘ PRÓCHNICY

SYSTEM PLOCHER:

- Dodatki pomocnicze do gleby

- Środki pomocnicze dla roślin

- Dodatki do gnojowicy, obornika

- Dodatki do paszy

- Witalizacja / higienizacja wody



TO JESZCZE NIE KONIEC

NASZYCH MOŻLIWOŚCI 

WSPÓŁPRACY Z NATURĄ ! 

…skorzystaj z technologii PLOCHER i przekonaj się sam, 
w jaki sposób Natura może dla Ciebie, przez cały rok,

bezpłatnie pracować.

HUMUS 
OBORA


