
Roz kład ma te rii or ga nicz nej jest jed -

nym z naj sil niej szych zja wisk Na tu -

ry. Pro ces ten za cho dzi z udzia łem 

tle nu i po wo du je, że ob umar ła ma -

te ria or ga nicz na zo sta je przy po mo -

cy znaj du ją cych się tam mi kro or ga -

ni zmów i grzy bów prze kształ co na 

w no wą ma te rię – kom post, któ ry 

„kar mi” bio lo gię gle by, a ona zaś 

udo stęp nia nie zbęd ne skład ni ki po -

kar mo we ro śli nom. 

     Gni cie ma te rii or ga nicz nej od by -

wa się bez obec no ści tle nu i jest 

prze ciw staw nym zja wi skiem dla zdro -

wych – na tu ral nych pro ce sów. Sta -

no wi przy czy nę wie lu cho rób ro ślin 

i pro ble mów w upra wie. Zgni li zna, 

jak po tocz nie okre śla się pro duk ty 

gni cia ma te rii or ga nicz nej, wpro wa -

dza na do gle by jest kon tra pro duk -

tyw na do tle no wych wa run ków nie -

zbęd nych dla roz wo ju zdro we go sys -

te mu ko rze nio we go ro ślin! 

     W prak ty ce rol ni czej udo wod nio -

no, że 40 ha go spo dar stwo utrzy -

mu ją ce 80 krów mo że cał ko wi cie 

zre zy gno wać z za ku pu na wo zów mi -

ne ral nych utrzy mu jąc ży zność gle -

by na ta kim po zio mie, któ ry za pew -

ni opła cal ną wy daj ność upraw. Od -

by wa się to dzię ki za sto so wa niu od -

po wied nich pro duk tów do tle no we -

go kom po sto wa nia na wo zów na tu -

ral nych, dzię ki cze mu je ste śmy w sta -

nie uzy skać wyż szą za war tość skład -

ni ków po kar mo wych w na wo zie. Ta 

al ter na tyw na tech no lo gia jest nie tyl -

ko na tu ral na, ale – co za raz udo -

wod ni my – tak że tań sza. 

 

 Co to jest  
kom po sto wa nie? 
W skła do wa nym obor ni ku nie za -

cho dzą pro ce sy tle no we, ale gnil ne. 

Je że li na wet wy stę pu ją, to tyl ko 

w wierzch niej war stwie pry zmy. Pro -

ce sy gnil ne po wo du ją wy twa rza nie 

du żej ilo ści szko dli wych ga zów lot -

nych. Sprzy ja ją tak że roz wo jo wi bak -

te rii i wi ru sów pa to gen nych, a tak że 
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Dro gie na wo zy?  
To nie mu si być pro blem!

nawożenie organiczne

W ar ty ku le pod po wie my w ja ki pro sty i na tu ral ny spo sób moż na wy pro -

du ko wać wła sne na wo zy na tu ral ne o wy so kiej war to ści mi kro - i ma kro -

ele men tów i wy eli mi no wać z upra wy na wo zy sztucz ne  (mi ne ral ne). 

Jest to moż li we w go spo dar stwach po sia da ją cych zwie rzę ta go spo dar -

skie i uzy sku ją cych gno jo wi cę lub obor nik. Te dwa pro duk ty przy od po -

wied nim go spo da ro wa niu mo gą sta no wić wy so ko war to ścio wy na wóz.

Fot. 1. 40 ha gospodarstwo utrzymujące 80 krów może całkowicie 
zrezygnować z zakupu nawozów mineralnych i utrzymać żyzność 
gleby na takim poziomie, który zapewni opłacalną wydajność upraw



na mna ża niu się much. Kom po sto -

wa nie na to miast po le ga na stwo rze -

niu wa run kow tle no wych w ca łej pry -

zmie. We dług ba dań ta ki na tle nio ny 

kom post ma dwu krot nie więk szą 

war tość na wo zo wą niż nie prze two -

rzo ny obor nik. Po dob nie jest z gno -

jo wi cą. Ale na le ży wie dzieć, że kom -

po sto wa nie po win no za czy nać się 

już w obo rze lub chlew ni. Jak za tem 

po bu dzić obor nik lub gno jo wi cę do 

kom po sto wa nia tle no we go? 

 

 Roz wią za nie  
dla gno jo wi cy 
Plo cher Hu mus płyn ny (me) to pro -

dukt, któ ry po zwa la na dro dze tle -

no wej ak ty wa cji prze kształ cić gno -

jo wi cę w płyn ny hu mus. Sto su je się 

go w obo rach z utrzy ma niem na 

rusz tach oraz na płyt kiej ściół ce. Ak -

ty wa tor do da je się jed no ra zo wo do 

zbior ni ków z gno jo wi cą, na stęp nie 

do ko nu je się tyl ko sys te ma tycz nych 

opry sków rusz tów, le go wisk i ka na -

łów. Jed nym z pierw szych za uwa -

żal nych efek tów za sto so wa nia tej 

tech no lo gii jest pod nie sie nie hi gie -

ny w obo rze – stwo rze nia wi tal nych 

wa run ków dla ra cic i wy mion w spo -

sób na tu ral ny, bez uży cia che mii 

i środ ków de zyn fek cyj nych. Znacz -

na re duk cja amo nia ku oraz in nych 

szko dli wych ga zow, mie rzo na ga zo -

me tra mi jest wy raź nie od czu wal na 

przez lu dzi i zwie rzę ta. Stę że nie amo -

nia ku w obo rze do świad czal nej by -

ło niż sze o co  najm niej 50%. W przy -

pad ku ferm tu czu trzo dy chlew nej 

róż ni ca ta wy no si ła 9 ppm. Tzw. ko -

rzy ścią do da ną przy tech no lo gii Plo -

che ra jest brak ko żu chów pod rusz -

ta mi. Nie jest wy ma ga ne mie sza nie 

gno jo wi cy w cza sie jej ma ga zy no -

wa nia, co po zwa la za osz czę dzić 

ener gię i kosz ty. Pod czas mie sza nia 

gno jo wi cy pod rusz ta mi zwie rzę ta 

zo sta ją na ra żo ne do dat ko wo na 

zwięk szo ny po ziom amo nia ku (wzrost 

emi sji na wet do 30-40 ppm ppm!), 

co po draż nia ich układ od de cho wy, 

zmniej sza od por ność na cho ro by 

i po wo du je stra ty na wo zo we NPK.  

     Po wsta ły w ten spo sób plyn ny 

hu mus (z gno jo wi cy) mo że być z po -

wo dze niem za sto so wa ny ja ko na -

wóz do (na wo że nia) kar mie nia bio -

lo gii gle by. Zna ko mi cie na da je się 
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Two ja (wła sna) fa bry ka na wo zów na tu ral nych!  
– bez mechanicznego mieszania –

Pod rusztami w oborze, podczas 

magazynowania gnojowicy – widoczna 

aktywacja aerobowej biologii,  

zapobiegającej tworzeniu się kożuchów,  

oraz emisji szkodliwych gazow.  

Deska zanużona między rusztami  

w gnojowicy ukazuje jednolity roztwór.

Fot. 3. Gnojowica magazynowana z aktywatorem Plocher w gospodarstwie o wielkości 1000 DJP,  
woj. opolskie

Fot. 2. Przy tlenowym  
kompostowaniu 
gnojowicy pod 
rusztami zauważalna 
jest znaczna redukcja 
emisji amoniaku



pod upra wę ku ku ry dzy i na użyt ki 

zie lo ne. Z do świad czeń prze pro wa -

dzo nych przez fir mę Plo cher wy ni -

ka, że cuch ną ca gno jo wi ca i obor -

nik w for mie gnil nej po wo du je na tę -

żo ny roz wój chwa stów, wzrost pa to -

ge nów w gle bie, pa szach (wy so ki 

roz woj bak te rii ty pu Clo stri dium) oraz 

dla utrzy ma nia plo nów wy ma ga sto -

so wa nia na wo zów mi ne ral nych. Za -

sto so wa na gno jo wi ca w for mie płyn -

ne go hu mu su przy no si ko rzy ści w po -

sta ci roz bu do wy du że go sys te mu 

ko rze nio we go ro ślin, od bu do wu je 

próch ni cę w gle bie, pod wyż sza plo -

no wa nie ro ślin oraz re du ku je na wo -

że nie mi ne ral ne i za sto so wa nie środ -

ków ochro ny ro ślin na wet do ze ra 

(Plo cher wi tal ne pla ny upraw). 

 

 War tość na wo zo wa  
gno jo wy po tle no wej  
ak ty wa cji  
W jed nym w pol skich go spo darstw 

z by dlem mlecz nym (woj. opol skie) 

za sto so wa no w od stę pie mie sięcz -

nym dwu daw ko wą ak ty wa cję gno -

jo wi cy w zbior ni ku zbior czym o po -

3

Zalety produktu  
Plocher Humus Płynny  
w uprawie
●  Wyż sza war tość na wo zo wa 

gno jo wi cy – pro duk cja wła -
snych na wo zów 

●  Re duk cja bak te rii bez tle no -
wych na upra wach po lo wych 

●  Od bu do wa próch ni cy 
●  Ide al ny na wóz do list ny w po -

sta ci płyn nej próch ni cy 
●  Wy so ka ja kość i wi gor ro ślin  
●  Moż li wość wy co fa nia na wo -

zów mi ne ral nych i środ ków 
ochro ny ro ślin 

●  Lep sza przy swa jal ność skład -
ni ków mi ne ral nych z gno jo wi -
cy przez gle bę i ro śli ny

Kontrola

Gnojowica  

z aktywatorem 

Plocher

Różnica  

w wartości 

nawozu, %

Cena, zł/kg 

czystego 

składnika

Kontrola
Aktywator 

Plocher

Sucha masa, kg/t 54 65 20,37

Popiół surowy, kg/t 11 13 18,18

Sucha masa organiczna, kg/t 43 52 20,93

Azot całkowity, kg/t 3,08 3,15 2,27

Azot amonowy, kg/t 1,99 2,01 1,01 8,26 16,44 16,6

pH 6,9 7,0 1,45

Stosunek C : N 6,7 8,0 19,40

Wydajność biogazu, m³/t 16,4 19,9 21,34

Ca, kg/t 1,38 1,74 26,09

P, kg/t 0,48 0,56 16,67

K, kg/t 1,86 2,11 13,44

Mg, kg/t 0,43 0,49 13,95

S, kg/t 0,33 0,38 15,15

CaO, kg/t 1,93 2,44 26,42 0,75 1,45 1,83

P₂O₅, kg/t 1,1 1,3 18,18 7,89 8,68 10,26

K₂O, kg/t 2,23 2,53 13,45 5,83 13,01 14,76

MgO, kg/t 0,72 0,81 12,50 0,63 0,45 0,51

SO₄, kg/t 0,98 1,14 16,33 1,26 1,23 1,44

Tab. 1. Wartość nawozowa gnojowicy po aktywacji tlenowej w porównaniu do grupy kontrolnej, kg/tonę 
świeżej masy

Fot. 4. Gospodarstwo rolne  
w woj. podlaskim z bydłem 
mlecznym, 105 DJP

Wartość gnojowicy, zł/tonę 41,27 45,40

Wyższa wartość nawozowa, zł 4,13

Zysk, zł/tonę gnojowicy 2,68

Objętość gnojowicy w zbiorniku, m³ 7500

Zysk/zbiornik, zł 20 137
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jem no ści 7500 m³ (Plo cher). Kon tro -

lę sta no wił zbior nik o po jem no ści 

4500 m³. Przez ko lej ne 2 mie sią ce 

sys te ma tycz nie do le wa na by ła gno -

jo wi ca. Po tym cza sie zbior ni ki zo -

sta ły wy mie sza ne i po bra no prób ki 

do ba dań la bo ra to ryj nych. Ba da nia 

prze pro wa dzo no w nie miec kim cer -

ty fi ko wa nym la bo ra to rium (Fot. 3).  

     War tość na wo zo wa gno jo wi cy 

w tech no lo gii Plo che ra prze wyż sza -

ła gno jo wi cę tra dy cyj ną o 4,13 zł/tonę. 

Odej mu jąc od te go in we sty cję w po -

sta ci za ku pu ak ty wa to ra wy no szą cą 

1,45 zł/to nę (m³) gno jo wi cy, czy sty 

zysk wy niósł 2,68 zł/to nie, co prze -

mno żo ne przez 7500 ton (m³) da lo 

war tość wy no szą cą po nad 20 tys. zł.  

     Wy ko na no tak że ba da nia mi kro -

bio lo gicz ne obu gno jo wic i wy ka za -

no po nad czte ro krot ną re duk cję bak -

te rii bez tle no wych ogó łem, w tym 

Clo stri dium dzie się cio krot nie. 

     W in nym do świad cze niu prze pro -

wa dzo nym w wa run kach pol skie go 

go spo dar stwa pro duk cji mle ka uzy -

ska no wyż szą o 10,62 zł/to nie war -

tość na wo zo wą gno jo wi cy po zy ska -

nej w tech no lo gii Plo che ra, co przy 

zbior ni ku o po jem no ści 1200 m³ da ło 

zysk w wy so ko ści pra wie 13 tys. zł. 

 

 Mi ni mum  
mie sza nia gno jo wi cy  
to oszczęd ność  
ener gii 
Plo cher płyn ny hu mus za sto so wa ny 

w od po wied ni spo sób po zwa la ogra -

ni czyć do mi ni mum mie sza nie gno jo -

wi cy. Jest to nie zwy kle waż ne w obec -

nej sy tu acji wy so kich cen ener gii. Roz -

bi ja nie ko żu chów po wsta łych w nie -

ak tyw nej gno jo wi cy pod czas jed no -

krot ne go mie sza nia to wy da tek ener -

ge tycz ny ok. 59 kW. Aby roz bić gru -

by jed no me tro wy ko żuch po trze ba 

jest 30 go dzin pra cy. Przy ro sną cych 

kosz tach ener gii jest to ok. 2 tys. zł. 
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Zalety produktu  
Plocher Humus Płynny  
w oborze
●  Roz kład kożu chów i za po bie -

ga nie ich po wsta wa nia 
●  Re duk cja bak te rii bez tle no -

wych w obo rach i na upra -
wach po lo wych 

●  Po pra wa wa run ków zoo tech -
nicz nych w obo rze 

●  Re duk cja pro ble mów z ra ci ca mi 
●  Re duk cja ko mó rek so ma tycz -

nych w mle ku w okre sie dłu -
go fa lo wym 

●  Znacz nie mniej sze kosz ty 
ener gii po przez ogra ni cze nie 
(wy co fa nie) mie sza nia gno jo -
wi cy 

●  Re duk cja amo nia ku i in nych 
szko dli wych ga zów w obo rze  

    oraz pod czas apli ka cji do gle by 
●  Znacz ne zmniej sze nie po pu la -

cji much

PRAWA NATURY  
ROZUMIEĆ–KOPIOWAĆ–WEDŁUG NICH  
WSPÓŁPRACOWAĆ 
Zrów no wa żo ne, ale opła cal ne rol nic two? Pro duk cja rol na w zgo dzie z na tu -

rą? To wszyst ko jest moż li we. Wy star czy się gnąć po roz wią za nia, któ re pod -

po wia da nam sa ma na tu ra i kie ro wać się tzw. Krę giem Na tu ry, któ re go pod -

sta wą jest kom po sto wa nie na wo zów na tu ral -

nych w obec no ści tle nu. Dzię ki nim utrzy -

mu je my na tu ral ną ży zność gle by bez 

uży cia che mii i do dat ko wych na wo -

zów mi ne ral nych. Zdro wa gle ba, 

to tak że zdro we ro śli ny i zdro wa 

wy pro du ko wa na z nich pa sza. 

A to w kon se kwen cji po zwa la 

uzy skać zdro we, peł ne wi go ru 

zwie rzę ta go to we do pro duk cji 

zdro wej żyw no ści.  
 

 

INWESTYCJA 
W WITALNOŚĆ TWOJEJ 
GLEBY TO PRZYSZŁOŚĆ 
TWOJEJ EGZYSTENCJI 

Fot. 5. Czy znasz zużycie 
prądu jakie generuje 
proces mieszania 
gnojowicy w twoim 
gospodarstwie? 
Rozwiązanie Plochera 
pomoże Ci znacznie 
ograniczyć koszt energii



  Roz wią za nia  
dla obor ni ka 
W przy pad ku obór ścio ło wych za po -

śred nic twem tech no lo gii Plo cher rów -

nież moż na uzy skać wy so ko war to -

ścio wy na wóz. Pro dukt Plo cher Kom -

post & Obor nik sto su je się już w obo -

rze – od pierw sze go dnia ho dow li, 

bez po sred nio po usu nię ciu obor ni ka 

na po wierzch nię pod ło gi oraz ścian 

w po sta ci opry sku, na stęp nie co ty -

dzień na le ży do ko ny wać opry sków 

przed do ście la niem, na ściółkę. Obor -

nik po cho dzą cy z ta kie go go spo dar -

stwa na le ży le ża ko wać na pry zmach - 

bez do dat ko we go prze rzu ca nia me -

cha nicz ne go!, a po uply wie około  

4-5 mie sie cy jest go to wym – szla -

chet nym kom po stem. Ba da nie obor -

ni ka po cho dzą ce go z obo ry, gdzie 

za sto so wa no tle no we uzdat nia nie, 

wy ka za ło uzy ska nie wy so ko war to -

ścio we go na wo zu o za cho wa nych 

skład ni kach po kar mo wych, któ re są 

le piej przy swa jal ne przez ro śli ny.  

 

Katarzyna Markowska 
 

 Za po znaj się z PLOCHER  
 wi tal ny mi pla na mi upraw 
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Zalety produktu  
Plocher Kompost  
& Obornik w oborze
●  Re duk cja emi sji amo nia ku 
●  Re duk cja bak te rii bez tle no -

wych 
●  Na tu ral na hi gie na w obo rze 
●  Po pra wa zdro wot no ści zwie -

rząt – także ra cic 
●  Re duk cja po pu la cji much 
●  Przy spie szo ne kom po sto wa -

nie obor ni ka

Zalety produktu  
Plocher Kompost  
& Obornik w uprawie
●  Wyż sza war tość na wo zo wa 

obor ni ka 
●  Po pra wa przy swa jal no ści 

skład ni ków po kar mo wych 
przez gle bę i ro śli ny 

●  Od bu do wa próch ni cy 
●  Re duk cja za chwasz cze nia  
●  Moż li wość wy co fa nia na wo -

zów mi ne ral nych i środ ków 
ochro ny ro ślin 

●  Wy so ka ja kość ro ślin w upra -
wach

Kontrola

Plocher 

zapach 

ziemii

Stosunek C : N 21 : 1 19 : 1

Mg, kg/tonę 0,87 1,4

Ca, kg /tonę 2,65 3,75

Cu, mg/kg 2,2 4,2

Zn, mg/kg 14,8 25,7

Mn, mg/kg 66,4 91,8

E. coli, CFU/g 4500 250

Tab. 2. Wartość nawozowa 
obornika po aktywacji tlenowej  
w porównaniu do grupy kontrolnej,  
kg/tonę świeżej masy


