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WSTĘP

Wszystkim jak sądzę, dokuczają wysokie temperatury powietrza i susza. Jesteśmy już w pełni żniw,

ale myślimy także o tym, jak przygotować pole pod zasiew ozimin. Zebraliśmy rzepak i jęczmień ozimy, kosimy

żyto i pszenice. Na polach pozostaje rozdrobniona po kombajnie słoma, którą wykorzystamy jako cenny nawóz.

Firma PLOCHER przychodzi z pomocą w procesie mineralizacji słomy i wzbogacania gleby w cenną

próchnicę. Zalecamy zastosowanie naszego sztandarowego produktu Plocher humus-gleba. Pokazujemy,

jak należy go aplikować i jakich należy oczekiwać efektów.

W procesie tym nie stosujemy żadnej chemii, wszystko odbywa się zgodnie z Prawami Natury,

o których niezmiennie przypomina nam wynalazca tej technologii Pan Roland Plocher, którego pierwszą

rocznicę śmierci wkrótce będziemy obchodzić.

Jestem Jego uczniem i mam to szczęście, że mogę przyczyniać się do propagowania Jego teorii w zastosowaniu

do szerokiej praktyki rolniczej i prozdrowotnej dla ludzi.

Za tym Jego nieco tajemniczym uśmiechem z ostatniej strony lipcowego Biuletynu, kryje się faktycznie

tajemnica Jego wynalazku, tak prosta w swej istocie, a jednocześnie tak trudna do zrozumienia.

To kopernikowskie odkrycie musi przebijać się przez bariery narosłych technologii przemysłowych,

które naukowo uzasadniane postępami w chemii nieorganicznej i organicznej oraz biochemii, w ostateczności

w pełni potwierdzają swoje zastosowanie w mikrobiologii gleby i fizjologii roślin - od kiełkowania nasion

po wzrost i rozwój roślin po wydanie ostatecznego plonu.

Widoczne zalety zastosowania technologii firmy PLOCHER obserwowaliśmy w uprawie warzyw

w przydomowych szklarniach i ogródkach u rolników, z którymi już od kilku lat współpracujemy i stosujemy

naszą technologię w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zastosowanie produktów firmy Plocher, zgodnie

z przekazywanymi zaleceniami, przyniosło im pełną satysfakcję. Nie chodzi wyłącznie o wysokość plonu, gdyż

uprawa ta była wyłącznie dla własnych potrzeb rodziny i odbywała się tradycyjną metodą (w odróżnieniu

od produktów uzyskiwanych w technologiach przemysłowych zarówno w uprawie gruntowej jak i po szkłem).

Zwracano uwagę na jakość produktów - zapach i smak, świadczące o wysokiej ich zdrowotności.

Plocher humus-gleba, jak to już wielokrotnie pokazywaliśmy, może być wykorzystywany do produkcji

we własnym gospodarstwie wysokowartościowego nawozu na bazie obornika i gnojowicy. Nasze prospekty

w Biuletynie też o tym przypominają wskazując na osiąganie wymiernych korzyści.

We wszystkich tych przypadkach mamy także na uwadze aspekty ekonomiczne. Udowadniamy,

że koszty zakupu naszych produktów w wielokrotny sposób się zwracają pozostawiając rolnikowi coraz bardziej

żyzny warsztat pracy, gdyż gleba staje się urodzajna nie od zastosowanych corocznie nawozów mineralnych,

ale poprzez uruchamianie znajdującej się w niej sił Natury. W symbolice naszego Kręgu Natury zawsze będę

przypominał o tych Prawach, które siły te uwalniają.

Nie sposób tutaj nie wspomnieć o skorzystaniu z produktów firmy Plocher w łagodzeniu skutków

lipcowych upałów poprzez natlenianie wody w zbiornikach i basenach, w tym również tych przydomowych,

z których chętnie korzystają dzieci rolników w okresie wakacji. Zapewnia im się w ten sposób pełne

bezpieczeństwo, ale także bardzo zdrowe środowisko, z którego mogą korzystać.

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
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PLOCHER HUMUS GLEBA
dla optymalnego rozkładu
resztek pożniwnych
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1-2l PLOCHER/ha = 
20% mniej nawozów
mineralnych oraz
zyski:

➢ Odbudowa próchnicy
➢ Produkcja własnego naturalnego nawozu
➢ Wzrost życia biologicznego, higiena gleby
➢ Ogromna populacja dżdżownic
➢ Podtrzymanie naturalnego pH
➢ Redukcja kosztów upraw
➢ Dalsze redukcje nawozów mineralnych są możliwe

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL



ZASTOSOWANIE
Plocher humus gleba

4
ZAPOZNAJ SIĘ Z PLOCHER WITALNYMI PLANAMI UPRAW

Po żniwach i na wiosnę
plocher humus gleba (me) 
(ak 7071)
1 l/ha
Pierwsze zastosowanie: 
1,5- 2 l/ha
Koszty: € 45,40 – 90,80

Zalecenia do aplikacji
Ilość wody do oprysku: 200 - 400 
l/ha. Oprysk w czasie deszczu
lub bezpośrednio przed ułatwi
lepsze wsiąknięcie do gleby.

Produkt rozcieńczyc w wodzie
i dokonać oprysku za pomocą
opryskiwacza polowego -
przed uprawą gleby.

Produkt można również 
po rozcieńczeniu, domieszać 
do PLOCHER - tlenowo 
przekształconej gnojowicy 
(= płynnego humusu, 
w czasie jej tankowania) 
bezpośrednio przed aplikacją 
na pole.



Warzywa naszych rolników 
rosną witalnie i zdrowo
na płynnym humusie
powstającym z gnojowicy
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Plocher humus płynny powstający w gospodarstwie
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BEZ:
- mineralnych nawozów,
- ŚOR,
- chorób i szkodników.

NA PLOCHER GNOJOWICY i WG WITALNEGO PLANU UPRAW

Zdrowa gleba to:
✓ SMAK
✓ AROMAT
✓ WITAMINY
✓ ZDROWIE

GR woj. podlaskie
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Na plocher kompoście, gnojowicy.
Według PLOCHER witalnego planu upraw

Zdjęcia nadesłane od zadowolonych, polskich
użytkowników naturalnej technologii Plocher,
doceniających zdrową ŻYWNOŚĆ. Woj. warmińsko-mazurskie, malopolskie, 

podlaskie….
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PLOCHER na upały
Witalizacja wody w basenie
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BEZ:
- chloru,

- lamp UV,

- bez zwalczania!

ZALETY:

- zaledwie 7-40 watt/godz.,

- woda z płukania filtra może być

użyta do podlewania roślin,

- ochrona środowiska.

100 % O₂ i zapach wody źródlanej. Przyjazne, dla Twojego ciała

Wspieraj wszystko co ŻYJE, wtedy Natura będzie pracować dla Ciebie
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PLOCHER basen

PLOCHER reaktor

Tutaj wszystko żyje

Świat nauki:
Zabić lub zwalczyć wszystkie bakterie, 
wszystko co żyje.

PLOCHER:
Ożywić, wspierać wszystko to, co chce zdrowo żyć
i tak się rozwijać. 
Tak pracuje Natura od zawsze!

W witalnym środowisku żyje inteligentna biologia,

zdrowa dla Twojego ciała…..

Bakteria jest niczym -
środowisko wszystkim….
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DO TEGO 
POWINNIŚMY 

WSZYSCY DĄŻYĆ!
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Ogromne podziękowanie kieruję dla polskich rolników 
i użytkowników naturalnej technologii PLOCHER, którzy
zaufali NATURZE, pracują wg kręgu Natury i wspierają
budowę tak ważnej świadomości wśród swoich sąsiadów. 


