
BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 6/2022 – czerwiec - część I

Tlenowa
Gospodarka

40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO

DLG Dni Pola
Feldtage-2022

PLOCHER
VK 45
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WSTĘP

Nasz czerwcowy Biuletyn będzie się składał z dwóch numerów. W obecnym,

w skróconej formie, pragniemy zainteresować Państwa naszym stoiskiem na Dniach Pola DLG,

jakie odbędą się w Kirschgartshausen w Mannheim od 14-16 czerwca 2022 r.

Od roku przygotowujemy stoisko, na którym nasi eksperci zaprezentują poletka doświadczalne

z witalnymi planami upraw (pszenica, buraki cukrowe, konopie siewne oraz soja) i omówią

zasady agrotechnologii inaczej firmy PLOCHER.

Pokażemy, jak można osiągać wysokie plony roślin przy redukcji nawożenia mineralnego

i środków ochrony roślin przy wykorzystaniu tlenowo przekompostowanego poplonu, obornika

i gnojowicy. Poinformujemy, jakie korzyści przynosi zastosowanie produktów firmy PLOCHER

w produkcji zwierzęcej.

Tutaj natomiast chcemy przypomnieć o naszym sztandarowym produkcie

PLOCHER HUMUS-GLEBA (Me), dzięki któremu możemy osiągnąć optymalne

przekompostowanie resztek pożniwnych, wysoką aktywację gleby, podwyższyć jej żyzność,

odbudować i zwiększyć ilość próchnicy i zoptymalizować dostępność składników pokarmowych.

Będziemy także omawiać aspekty ekonomicznej opłacalności stosowania naszej

technologii. Pokażemy także, jak współpracujemy z maszynami do mechanicznego

odchwaszczania płodozmianu, opryskiwaczami wzbogaconymi w nasz agro-kat, katalizator wody

oraz maszynami do uprawy bezorkowej.

W końcu czerwca przygotujemy w II części Biuletynu obszerne sprawozdania

z naszego udziału w Dniach Pola DLG w Kirschgartshausen z wnioskami dla polskich rolników.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i skorzystania z bogatej oferty 350 firm z branży

rolnej, jakie zaprezentują się w tym roku na Dniach Polach DLG na 14 polach o łącznej

powierzchni 317 ha.

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

Będziemy 14-16 czerwca 2022 r. stoisku Nr VK 45 
w Kirschgartshausen w Mannheim

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH AGROTECHNOLOGIĄ INACZEJ



Impresje z Targów 
DLG Feldtage 2018

3Roland Plocher informował uczniów 1 klasy szkoły rolniczej, 
jak wygląda współpraca z prawami Natury

Zaledwie w przeciągu 1 roku odbudowa zawartości próchnicy o 30%



Już przed żniwami
pomyśl o tlenowym
rozkładzie resztek
pożniwnych
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Plocher humus gleba 1-2 l/ha dla:

➢ Rozkładu resztek pożniwnych

➢ Redukcji nawożenia mineralnego o 20% i więcej

➢ Optymalnych warunków wodno-powietrznych

➢ Odbudowy próchnicy

➢ Dużego i zdrowego systemu korzeniowego

➢ Witalnego rozwoju roślin



Plocher 
humus gleba (me)
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1-2l/ha umożliwi Tobie:

➢ Płytszą uprawę, dzięki uaktywnieniu życia biologicznego gleby

➢ Oszczędności w zużyciu paliwa

➢ 20% mniej nawozów mineralnych i ŚOR już w pierwszym roku
(dalsze redukcje możliwe - patrz PLOCHER witalne plany upraw)

www.plocherpolska.pl

PLOCHER- wzrost populacji naturalnych głęboszy - dżdżownic



Koprolity dżdżownic                                              
BEZPŁATNY biologiczny-

pełnowartościowy nawóz

Z natury!
Rośliny same pokazują

co im potrzeba

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

• Porównywalnie do
otoczenia, biohumus
zawiera więcej:

➢ 5    x   azotu
➢ 2,5 x magnezu
➢ 2     x   wapnia
➢ 7     x  fosforu
➢ 11   x  potasu
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Zainwestuj w zdrowie
swojej gleby
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Wycofanie herbicydów
dzięki zastosowaniu
pielników umożliwi:   

➢ Wzrost witalności
gleby i roślin

➢ Uzyskanie zdrowej paszy
oraz żywności

➢ Zredukowanie
uciążliwych chwastów
(rezystentów)  

➢ Uzyskanie dla Ciebie
zdrowego miejsca pracy



56-420 Bierutów, ul. Wrocławska 59

Tel.: +48 607 804 557

e-mail: biuro@bdhkrol.com

www.bdhkrol.com

plocher agro-kat xl - z natury:

▪ miękka woda - wysoka skuteczność oprysku
▪ redukcja chemii, wycofanie adjuwantów

BDH KROL S.R.O. 

ODDZIAŁ W POLSCE

DAINFOIL

Serdecznie zapraszamy Państwa na targi

O P O L A G R A 
10-12 czerwiec 2022

w Kamieniu Śląskim

Więcej na temat PLOCHER AGROTECHNOLOGIA INACZEJ 

dowiesz się na stoisku D006 u przedstawicieli 

Firmy BDH KRÓL 
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