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WSTĘP

W listopadzie chcemy się skoncentrować na trzech tematach: 1. Zaprosić na TARGI EURO TIER,

które odbędą się w Hannowerze w dniach od 15 do 18 listopada br., 2. Porównać koszty uprawy

rzepaku ozimego w technologii konwencjonalnej i agrotechnologii firmy PLOCHER i 3. Ocenić wartość

gnojowicy wzbogaconej produktem PLOCHER HUMUS PŁYNNY ME.

W przypadku rzepaku dokonaliśmy porównania w gospodarstwie rolnym w Polsce, a odnośnie

gnojowicy przytoczyliśmy wyniki z gospodarstwa z hodowlą bydła mlecznego na Litwie.

Chcemy w ten sposób upowszechniać wiedzę z zakresu zastosowania naszej agrotechnologii inaczej

w sposób pokazujący uniwersalność doświadczeń niezależnie od krajów, w których ta technologia

została zastosowana. Jednocześnie pokazujemy zasięg naszego działania i korzystanie z doświadczeń

rolników innych państw. Pragnę też podkreślić rzetelność dokonywanych pomiarów do porównań

i wysoką wiarygodność uzyskiwanych wyników.

Targi w Hannowerze obejmują problematykę produkcji zwierzęcej i na naszym stoisku

będziemy prezentować bardzo szeroki wachlarz zastosowania produktów firmy PLOCHER

w gospodarstwach rolnych nie tylko w Niemczech, ale także w innych państwach, czego próbkę

przedstawiamy w tym Biuletynie.

Prezentowane graficznie przykłady są bardzo czytelne i przekonują zwłaszcza końcowymi

efektami ekonomicznymi. Nie bez znaczenia jest tutaj proekologiczny aspekt zastosowania naszej

technologii. Wyraża się on ograniczeniem zastosowania tzw. chemii w formie nawozów mineralnych

i środków ochrony roślin, a także uszlachetnianiem nawozów organicznych w kierunku podnoszenia

ich wartości dla użyźniania gleb i wzbogacania ich w niezbędne roślinom składniki pokarmowe.

Proszę o wnikliwe przeanalizowanie przedstawionych wyników i wyciągnięcie wniosków,

czy nie warto skorzystać z naszej technologii, gdy uzyskiwane efekty są tak wyraźnie korzystniejsze

od tych, które dotychczas stosowaliście wg tzw. konwencjonalnych (tradycyjnych) metod.

W gnojowicy badano zawartość kwasów huminowych i fulwowych należących do kwasów

humusowych wchodzących w skład próchnicy glebowej. Zwiększona obecność tych kwasów

w gnojowicy powoduje, że nie tylko wzbogaca ona glebę w składniki pokarmowe dla roślin,

ale wpływa też na takie funkcje jak poprawa ogólnej żyzności gleby, aktywność kiełkowania nasion

i rozwój systemu korzeniowego roślin.

Tradycyjnie już zachęcam do zapoznania się z planami witalnymi uprawy poszczególnych

gatunków roślin stosownie do Państwa potrzeb i osobistego kontaktu w celu uzyskania dodatkowych

informacji i wyjaśnień wątpliwości.

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

mailto:a.gamza@plocher-polska.pl
mailto:biuro@plocherpolska.pl


Jesteśmy do Państwa dyspozycji
na Targach EuroTier

w Hannoverze
W dniach 15-18 listopada 2022

PLOCHER International
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GR Mariusz Skwarek
Klasa gleby IVb
Bezorkowy system uprawy
woj. wielkopolskie

Uprawa rzepaku do 2019 r.,
konwencjonalna:

- pełny zakres nawożenia NPK
oraz ŚOR,

- wapnowanie.

Ogólny przelicznik:

- plon = 4-5 t/ha,

- ogólne nakłady = ok. 3 t/ha.

Uprawa rzepaku po 2019 r.,
w pierwszym roku - według Plocher 
witalnego planu upraw:

- ograniczenie azotu o 30%,

- utrzymanie naturalnego pH,

- redukcja ŚOR o 20%.

W drugim roku:

- ograniczenie azotu o 40%,

- utrzymanie naturalnego pH,

- redukcja ŚOR o 30%.

SYSTEM PLOCHER W
UPRAWIE RZEPAKU

ZAPOZNAJ SIĘ Z PLOCHER WITALNYMI PLANAMI UPRAW
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W trzecim roku – w technologii PLOCHER:

- ograniczenie azotu o 50 %
(w tym nawożenie dolistnie 50 l/ha-
3 dawkach),

- tlenowy rozkład resztek pożniwnych,

- bez nawożenia fosforem i potasem,

- utrzymanie naturalnego pH,

- redukcja ŚOR.
bez skracania
1 zabieg fungicydowy - 80 % dawki,
2 zabiegi na szkodniki

SYSTEM PLOCHER W
UPRAWIE RZEPAKU
… ciąg dalszy

KONTROLA - do 2019

Ogólny przelicznik zysków:

- plon = 4-5 t/ha,

- ogólne nakłady = ok. 3 t/ha.

PLOCHER 2022, 
po 3 latach współpracy.

Ogólny przelicznik zysków:

- plon = 3,5 t/ha,

- ogólne nakłady = ok. 1,5 t/ha.

OPTYMALNY PLON
W ZGODZIE Z NATURĄ I PRZY MINIMALNYM NAKŁADZIE

PORÓWNANIE

Zdjęcie: GR Mariusz Skwarek

Plocher agro-kat do witalizacji
cieczy roboczej po montażu
w opryskiwaczu.
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1. Kontrola2. PLOCHER

DOŚWIADCZENIE Z 
GNOJOWICAMI

1. W gospodarstwie rolnym z bydłem mlecznym
uaktywniono w zbiorniku zbiorczym nr 2
gnojowice, za pomocą
produktu Plocher humus płynny me.

2. Zbiornik zbiorczy - kontrolny nr 1 nie był
żadnym produktem potraktowany.

3. Po upływie 3 miesięcy pobrano próbki gnojowicy z obu zbiorników   
i wysłano do Agro - chemicznego laboratorium - z Instytutu
Gleboznawstwa na Litwie w celu wykonania badań na zawartość:

- kwasów fulwowych,
- kwasów huminowych,
- węgla organicznego.

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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WYNIKI BADAŃ GNOJOWIC

kontrola PLOCHER

Badania gnojowic z konwencjonalnego GR:
- K 855-1    kontrola
- K 855-2    PLOCHER 

PLOCHER GNOJOWICA - WZROST WARTOŚCI O:
- kwasy huminowe =  20 %,
- kwasy fulwowe = 680 %,
- węgiel =   12 %.

Z Natury!… Ty też możesz zyskać z Plocherem
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PODSUMOWANIE ZYSKÓW
w gnojowicy
kontrolnej i PLOCHER

UWAGI DO TABELI:

* Po odliczeniu kosztów Plocher produktów.

** Wyższe wartości – kwasów fulwowych i huminowych w Plocher gnojowicy,        
porównano z preparatami tego typu, wyprodukowanymi i dostępnymi na rynku.

*** W powyższym podsumowaniu nie został tutaj ujęty wzrost wartości węgla
organiczego.

ZYSK =  31 252 zł/100 m³ Plocher gnojowicy!

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL


