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WSTĘP

Jak już zapowiadaliśmy w I części naszego czerwcowego Biuletynu, w II części postaramy  

się podzielić naszymi uwagami z Dni Pola DLG, jakie w tym roku miały miejsce w dniach 14-16 czerwca 

w Mannheim w Niemczech. 

Wykonaliśmy bogatą dokumentację fotograficzną z tego pokazu, ale tutaj skoncentrujemy się na kilku 

obrazach, którymi najczęściej posługiwaliśmy się objaśniając odwiedzającym nas rolnikom, uczniom 

i studentom szkół rolniczych, ale także doradcom i naukowcom „tajemnice” działania produktów firmy 

PLOCHER. 

Mieliśmy dużą satysfakcję, gdy pytano nas, jak to się dzieje, że sąsiednie pola firmy Südzucker z uprawą 

pszenicy, rzepaku ozimego i buraków cukrowych są regularnie deszczowane (w tym czasie  towarzyszyły 

nam afrykańskie temperatury), a na naszych poletkach, bez jakiegokolwiek nawadniania, rośliny 

nie wykazywały żadnego niedostatku wody. Dlatego pokazywaliśmy, co dzieje się w glebie 

po kompleksowym zastosowaniu agrotechnologii PLOCHER. I to samo prezentujemy Państwu 

na zamieszczonych w Biuletynie fotografiach z krótkimi opisami.

Odpowiadaliśmy na liczne pytania wskazując każdorazowo, że nasza technologia wpisuje się w naturalne 

i w pełni ekologiczne, ale także regeneratywne rolnictwo, którego elementy stara się wdrażać stopniowo 

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. 

Odwiedzali nas także przedstawiciele polskich przedsiębiorstw rolnych i indywidualni rolnicy. 

Nie byli jedynymi obcokrajowcami, bo nasza firma znana jest od ponad 40 lat praktycznie we wszystkich 

krajach świata i przebija się do praktyki rolniczej konkurując z koncernami chemicznymi 

upowszechniającymi tzw. technologie przemysłowe oparte głównie o kosztowne środki do produkcji 

rolnej, a mianowicie nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin. Na rynku jest też coraz więcej 

firm oferujących różnorodne technologie z zakresu tzw. biologizacji rolnictwa. Spotykaliśmy je także 

na polach DLG. Domyślacie się Państwo, jakie zadawano nam pytania, gdy obserwowano stan naszych 

poletek z burakami cukrowymi, soją, konopiami siewnymi i bobikiem. Jakkolwiek prezentowaliśmy 

z konieczności tylko mały fragment produkcji roślinnej, zainteresowania zwiedzających kierowały 

się w pytaniach do produkcji zwierzęcej, utrzymania dobrostanu zwierząt i jakości produktów. 

Po zakończeniu  wydarzenia zaczęliśmy porządkować nasze dotychczasowe doświadczenia i będziemy 

się dzielić wnioskami w naszych kolejnych wydaniach Biuletynu. Zwracać będziemy niezmiennie uwagę 

na żyzność gleby, jaką możemy osiągnąć bez szerokiego – tak jak to ma miejsce dotychczas – zastosowania 

technologii opartych na „chemii”. Jest ona coraz droższa, ale i niesie ze sobą nieobliczalne dla zdrowia ludzi 

i środowiska zagrożenia.

Postaramy się, aby najpóźniej w ostatnim tygodniu lipca br. dotarł do Państwa kolejny nasz numer, 

ale już zawierający bieżące zalecenia do nowego sezonu wegetacyjnego rozpoczynającego 

się od sierpniowych siewów rzepaku ozimego, ale wcześniej od przygotowania pól po żniwach.

Tymczasem życzymy dobrych żniw i zadowalających plonów zapewniających osiągnięcie opłacalności 

tegorocznej produkcji.

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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Byliśmy do dyspozycji naszych
klientów na Targach DLG Feldtage
w Mannheim – Niemcy
w dniach 14 - 16 czerwca 2022
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Historia uprawy

Na terenie gospodarstwa Südzucker od ponad 100 lat
uprawia się wszelkiego rodzaju rośliny w konwencjonalnym
systemie.
Lipiec 2021 - otrzymaliśmy 400 m² powierzchni do upraw
w technologii Plocher.
Sierpień 2021 - zastosowano Plocher humus-gleba (me), 
aktywator gleby. Następnie dokonano bezorkowej uprawy
gleby i wykonano wysiew mieszanki koniczyny
i gorczycy - jako poplonu i naturalnego nawozu dla dalszych
upraw w 2022.

Fot. 14.12.2021 zdjęcie przedstawia mieszankę poplonu -
gorczycy z koniczyna. Rośliny pokazują nam, jak zbita
jest gleba na tej powierzchni po 4-5 miesiącach uprawy. 
Zróżnicowanie wysokości roślin: od 20-100 cm.

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL



14.12.2021
Stan gleby wskazuje dobre
rozluźnienie oraz kompostowanie 
resztek pożniwnych
z poprzedniej uprawy
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Od wiosny 2022 w uprawie
wg planów witalnych PLOCHER
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konopie siewne - burak cukrowy - koniczyna czerwona - soja - bobik
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14.06.2022 - w czasie badania
profilu gleby zauważono poprawę
struktury i swoisty zapach zdrowej
gleby, wskazujący na aktywność
grzybów biorących udział
w tlenowym rozkładzie resztek
pożniwnych i …

6
WWW.PLOCHERPOLSKA.PL



7

PLOCHER STRUKTURA GLEBY

System korzeniowy roślin
oraz bakterie brodawkowe potrzebują
odpowiedniego ŚRODOWISKA!
Duży rozwój i aktywność = PLOCHER 
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PLOCHER gleba
po 5 godzinach

Gleba z pola
sąsiedniego - jako
kontrola z uprawy
konwencjonalnej

Tylko odbudowa życia
biologicznego i próchnicy
w glebie zabezpieczy
ją przed erozją.
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ZAPYTAJ DORADCY PLOCHER
dlaczego zawartość cukru
w każdej roślinie jest tak ważna?

Pobranie próbek z liści soi, 
bobiku oraz buraka cukrowego
dokumentowały optymalną
zawartość cukrów 
odpowiedzialnych za witalność
roślin i …

FACHOWE DORADZTWO: 605-447-999
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Z zielonej masy przygotowaliśmy z
produktem plocher humus-gleba (me)
kompost z zielonej masy
i po 5 dniach jego pH wyniosło = 6,7

Tlenowy rozkład resztek
pożniwnych w technologii
PLOCHER podtrzymuje naturalne
pH gleby i pomaga w znacznym
ograniczeniu lub nawet
wycofaniu wapnowania. 
Jednocześnie bierze udział
w odbudowie próchnicy.
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SYSTEM PLOCHER W UPRAWACH

W okresie od sierpnia 2021
do maja 2022 nastapił
wzrost zawartości próchnicy o 26%

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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