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40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO



WSTĘP

Tegoroczna pogoda w lipcu i w I dekadzie sierpnia sprzyjała pracom żniwnym, które w większości rejonów Polski, w chwili gdy zamykamy 
ten Biuletyn, zostały już zakończone.
Z otrzymywanych od rolników informacji wynika, że plony były bardzo zróżnicowane i zależały głównie od wysokości opadów deszczu. Najbardziej 
z powodu suszy ucierpiała kukurydza, dla której brak opadów w lipcu przypada na krytyczną pod tym względem fazę jej rozwoju. W sierpniu 
przygotowujemy już stanowisko pod rzepak ozimy. Dlatego postanowiliśmy przypomnieć zalecenia firmy PLOCHER do uprawy tej rośliny poczynając 
od przygotowania stanowiska po kolejne fazy rozwojowe rzepaku.  Do szczegółów tej agrotechnologii odsyłam do naszego firmowego katalogu i planów 
witalnych roślin uprawnych.

Ponieważ coraz więcej gospodarstw w Polsce, zwłaszcza dużych z produkcją zwierzęcą, ale nie tylko,  posiada  już biogazownie rolnicze i stosuje 
poferment do nawożenia pól, wyszliśmy razem naprzeciw tym, którzy chcieliby technologie firmy PLOCHER zastosować do wzbogacenia właściwości tego 
nawozu.  Nie mamy jeszcze  opracowanych bezpośrednich doświadczeń z Polski, dlatego posiłkujemy się przykładem z gospodarstwa niemieckiego, który 
może być przydatny w ocenie zastosowania pofermentu w nawożeniu gleby. Zebraliśmy kilka przykładów, jak można wpływać na właściwości pofermentu 
wykorzystując nasz produkt PLOCHER AKTYWATOR POFERMENTU ME.

W poprzednich numerach Biuletynu informowaliśmy o uzdatnianiu obornika, gnojowicy czy kompostu produktami firmy PLOCHER. Jeśli  taki 
obornik, gnojowica czy kompost staną się substratami dla biogazowni, wpłyną na wyraźną poprawę fermentacji ponieważ są one już tlenowo rozłożone 
i uczestniczą w  procesie wytwarzania kwasu octowego jako jednorodne, posiadające neutralne pH oraz wzbogacone w składniki pokarmowe, enzymy 
i pierwiastki śladowe.

Posiłkuję się tutaj przykładem biogazowi o mocy 1,76 MW, gdzie firma PLOCHER badała poferment dozując do zbiornika o pojemności 3.500 m³  
50 l produktu PLOCHER AKTYWATOR POFERMENTU. 
Opisane różnice między kontrolą, a częścią gdzie wykonano badanie wskazywały na wyraźne korzyści z zastosowania naszego produktu.

Jesteśmy w stanie wykonać takie badania porównawcze w biogazowniach rolniczych w Polsce, dlatego oczekujemy, że właściciele biogazowi 
do których trafi nasz Biuletyn, zainteresują się tym tematem.

Pragniemy przypomnieć, że wszystkie nawozy organiczne, a do takich zaliczany jest także poferment z biogazowi rolniczych, potraktowany naszym
aktywatorem nie wyrządzą szkody w glebie i roślinach, a także wodach gruntowych, lecz wnoszą wartościowy wkład do gospodarstwa rolnego zgodnie 
z logo naszej firmy wyrażanym najpełniej w symbolice „KRĘGU NATURY”. Warto także  naszą propozycję uwzględnić przy  porównaniu obecnych  kosztów 
nawozów mineralnych z kosztem pofermentu. Nasze doświadczenia wskazują, że oszczędności mogą dochodzić nawet do 40% kosztów. Dlatego 
pozwoliłem sobie ów „KRĄG NATURY” przedstawić na tle widoku z daleka fermentatora  biogazowi rolniczej chcąc w ten sposób wykazać stopień 
zależności, jaki występuje między wytwarzanym w niej pofermentem zastosowanym jako nawóz organiczny.

Tradycyjnie ostatnią stronę poświęcamy ofercie firmy współpracującej z firmą PLOCHER,  prezentując tym razem aktualną ofertę firmy 
KOECKERLING.

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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PLOCHER AKTYWATOR POFERMENTU ME

Nośnik: melasa wolna 
od GMO (me) 

nr art.: ag 1271 (10 litrów)

Tlenowe uzdatnianie pofermentu z biogazowni

Zalecane dawkowanie: 

• Plocher aktywator pofermentu 1,5-2l/100 m³/ raz na tydzień, po rozpuszczeniu w około 100-150l wody.

• Wprowadzić do zbiornika końcowego – do magazynowania pofermentu.

• Przy pierwszym zastosowaniu wprowadzić po rozcieńczeniu z wodą, pod powstały kożuch – wlać do płynnej części resztek 
pofermentu i dobrze wymieszać. Kożuchy i osady z czasem się rozpuszczają.

Dlaczego konieczne jest tlenowe uzdatnianie pofermentu z biogazowni? 
Strefa korzeniowa w glebie jest porównywalna z naszymi kosmkami jelitowymi. Pozwala nam to łatwiej zrozumieć dlaczego w tym 
obszarze nie wolno wprowadzać beztlenowych resztek pofermentu stanowiących produkty gnicia.
(Patrz tabela - GNICIE I KOMPOSTOWANIE - strona 4 w prospekcie PLOCHER tlenowe przetwarzanie gnojowic).

Wyraźne różnice:

• Jednorodny poferment –
części stałe całkowicie 
rozłożone

• Zredukowane nakłady
mieszania

• Wyższa wydajność gazu

• Redukcja odoru

Poferment z 
PLOCHEREM

Kontrola 
Poferment
bez aktywacji



Próbka PLOCHER:

Przyjemny zapach, tlenowa, jednolita, jednorodna, 
płynna masa. Najlepszy nawóz do życia w glebie. 
Poferment przetworzony tlenowo sprzyja życiu 
w glebie i tworzeniu się próchnicy!

Kontrola:

Beztlenowy, nieprzyjemny zapach, gęsta 
substancja. Poferment beztlenowy utrudnia rozwój 
zdrowej biologii gleby i powoduje problemy 
w uprawie roślin.

Podsumowanie 27.04.2013

BIOGAZOWNIA: EKSPERYMENT Z POFERMENTEM 

Początek testu: 16.02.2013 - 2 pojemniki po 120 l, napełnione pofermentem. 
Do jednego pojemnika wmieszano 50 ml plocher aktywatora pofermentu me. 
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28.04.2013 Bottrop

Trawa PLOCHER po zastosowaniu:

• plocher gnojowicy - płynnego humusu
• plocher humus gleby (me)

Wyraźnie ciemnozielony kolor, gęstsza trawa dzięki
tlenowym warunkom w gnojowicy i glebie. Przyjemny
zapach traw gwarantuje wysoką jakość kiszonki.

Trawa kontrolna - pole obok, po zastosowaniu
beztlenowego pofermentu z biogazowni:

Trawy jasnozielone, blade, rzadkie, uszkodzone
i podeschnięte końcówki, 20% mniej plonu !

PLOCHER Kontrola

A
K

TY
W

A
C

JA
 P

O
FE

R
M

EN
TU

 Z
 B

IO
G

A
ZO

W
N

I

5

POFERMENT – PRAKTYCZNY TEST 
W UPRAWIE TRAW NA KISZONKĘ



Niemcy 22.07.2016 Klasa gleby: 75 punktów = 1 klasaKlasa gleby: 45 punktów = 3 klasa

Dla porównania nowo wydzierżawione pole Thomasa
Leinsa! Po ulewnym deszczu wyraźnie widoczny brak 
struktur gleby (skutek wieloletniego nawożenia
pofermentem z biogazowni przez poprzedniego 
właściciela). Pomimo wyższej klasy gleby jest ona 
zamulona i nie może wchłonąć deszczu. Od czerwca
2016: Wysiew soi i pierwsza aplikacja plocher humus
gleba (me) oraz plocher specjalny - liśc (me).

Struktura PLOCHER gleby - pole rolnika Thomasa 
Leinsa. Od 2013 roku w uprawie zgodnej z planem
witalnym PLOCHER, przy wprowadzaniu wsiewek
i zastosowaniu brony - chwastownika oraz pielnika
rzędowego.
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SKUTKI NAWOŻENIA 
BEZTLENOWYM POFERMENTEM W 
PORÓWNANIU POLOWYM
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PLOCHER PYTANIA - UWAGI:

▪ W biogazowni przebiegajace procesy są 100% beztlenowe i powstający poferment jest też w takim stanie.
Jaki wpływ ma beztlenowy poferment stosowany przez kilka lat, jako nawoz doglebowy,
jeśli ciągłym celem Natury i każdego rolnika jest uzyskanie tlenowych warunków dla
zdrowego rozwoju systemu korzeniowego każdej rośliny?

▪ Dlaczego w zbiorniku końcowym na poferment powstają kożuchy i dlaczego trzeba zużywać dużo 
dodatkowej energii na ich mechaniczne rozbijanie?

▪ Zapytaj, dlaczego weterynarz opiekujący się gospodarstwem z krowami mlecznymi posiada znacznie więcej
przypadków leczenia na beztlenowce aniżeli w takim samym gospodarstwie bez biogazowni? 

▪ Podziel jedno pole i zastosuj na jednej części – przez kilka lat, poferment z biogazowni a obok plocher
gnojowice w postaci płynnego humusu. Oceń w czasie każdej uprawy stan gleby i wigor roślin.

▪ Zbadaj swoje kiszonki na pozostałości beztlenowców.

▪ Rozważ, przy kalkulacji budowy biogazowni i zysku z produkcji prądu, jakie dodatkowe koszty i ewentualne
problemy powstaną w gospodarstwie.

NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM KAŻDEGO ROLNIKA JEST STAN JEGO GLEBY!                             
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UPRAWA RZEPAKU 
W TECHNOLOGII PLOCHER DLA:

➢ Redukcji ŚOR i nawozów mineralnych

➢ Obniżenia kosztów zużycia paliwa

➢ Odbudowy życia biologicznego gleby

➢ Zdrowych płodów rolnych i żywności

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL



PLOCHER
WITALNY PLAN 
DO UPRAWY
RZEPAKU

Fazy rozwojowe Po żniwach Zaprawianie nasion:
21-25

Wykształcenie rozety
i liści

51-63
Pąki kwiatowe-do zakwitu

Produkty-PLOCHER 
Zalecenia do aplikacji

Ilość wody do oprysku: 
200 - 400 l/ha.
Wymieszać w wiadrze
z wodą. W przypadku
tworzenia mieszanek, wlać
produkty PLOCHER zawsze
jako pierwsze do 
opryskiwacza polowego z 
uruchomionym mieszadłem
cieczy. 

Plocher humus gleba (me) 
(ak 7071)
1-2 l/ha

Pierwsze zastosowanie: 
2 l/ha

* W razie potrzeby
można ponownie

powtórzyć zabieg wiosną
1-2 l /ha

Plocher rośliny (do) 
(ap 3051)
20 g/10 kg

Plocher rośliny (do) 
(ap 3051)
200 g/ha

Plocher specjalny-liść (me) 
(ap 3471)
200 ml/ha

Plocher kombi-liść (sm)
(ap 3752)

400 - 600 g/ha

Plocher rośliny (do) 
(ap 3051)
200 g/ha

Plocher specjalny-liść (me) 
(ap 3471)
200 ml/ha

Plocher kombi-liść (sm) 
(ap 3752)

400 - 600 g/ha

Koszty od /ha € netto € 45,40 - 90,80 € 0,67
€ 6,69 + 7,56 

(€ 18,16 - 27,24)
€ 6,69 + 7,56 

(€ 18,16 - 27,24)

* Uwagi, informacje:

Warunki pogodowe 
i lokalizacja mogą 
spowodować zmiany 
w kolejności, częstotliwości 
oraz dawkowaniu oprysków.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA 
PLOCHER ZALECENIA –
STR. 20 

Kompostowanie
powierzchniowe resztek

pożniwnych lub poplonów /
miedzyplonów.

Można również domieszać
do PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy
(= płynnego humusu, 

w czasie jej tankowania)  
bezpośrednio przed
aplikacją na pole.

Zaprawa nasion
1 – 3 dni przed siewem. 

Do zaprawionych
chemicznie nasion:
domieszać podczas

napełniania siewnika.

Można rownież domieszać do 
PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy
(= płynnego humusu = 

optymalnego, dolistnego
nawozu o fungicydowym

działaniu) bezpośrednio przed
aplikacją. 

* W razie potrzeby
zabieg powtórzyć:

Plocher kombi-liść (sm) 
(ap 3752)

400 - 600 g/ha
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• zastosowanie PLOCHER tlenowo przetworzonej gnojowicy, 
obornika i pofermentu - w postaci płynnego humusu/kompostu

• plocher agro-kat do montażu na opryskiwaczu - dla rewitalizacji
i eliminacji środków do zmiękczania wody

•  przy pierwszym zastosowaniu PLOCHER witalnego planu:
redukcje nawozów i ŚOR o 20-30 %

• przy kontynuowaniu stosowania produktów PLOCHER - dalsze,
sukcesywne zmniejszanie nawozów i ŚOR

• dla gospodarstw przekształcających się: ułatwia szybkie

przejście na rolnictwo ekologiczne

Szczegółowe informacje na temat przejścia na ekologiczną gospodarkę z zamkniętym
„Kręgiem Natury” znajdują się w aktualnym katalogu dla rolnictwa oraz na stronie:

www.plocherpolska.pl
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ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

ZINTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLINNA

PLOCHER WITALNE PLANY UPRAW
PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE ZALECENIA:
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