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WSTĘP

To już ostatni w 2022 roku numer naszego Biuletynu Informacyjnego, dzięki któremu przez cały rok za pośrednictwem szybkiej poczty

elektronicznej kontaktowaliśmy się z Państwem przekazując najbardziej – naszym i Państwa zdaniem - potrzebne informacje do kompleksowego

zastosowania agrotechnologii inaczej firmy PLOCHER w gospodarstwie rolnym.

W poprzednim numerze informowaliśmy o naszym udziale w Międzynarodowych Targach Produkcji Zwierzęcej EUROTIER w Hannowerze, jakie

miały tam miejsce od 15 do 18 listopada 2022 r. Na naszym stoisku znalazł się pełny skład osobowy specjalistów firmy PLOCHER prezentując gamę

produktów znajdujących zastosowanie w produkcji zwierzęcej – w oborach, chlewniach i kurnikach oraz udzielając zwiedzającym stoisko wyczerpujących

informacji technicznych o ich zastosowaniu i efektach.

Uczestnicząc w tym wydarzeniu prezentowałem oryginalne, nieduże stanowisko własnej konstrukcji, na którym obrazowo, w mikroskali

pokazywałem, jak można gnojowicę z obory z bydłem mlecznym przekształcić w wartościowy humus, oszczędzając na nawozach mineralnych i uzyskać

bezpośredni wymierny efekt ekonomiczny. W Biuletynie pokazujemy to na konkretnym przykładzie z Gospodarstwa Rolnego na Podlasiu.

Z Targów EUROTIER 2022 wyniosłem wiele spostrzeżeń i wniosków, jakie nasunęły mi się po rozmowach z hodowcami zwierząt gospodarskich.

Będę się nimi dzielił z Państwem osobiście w toku bezpośrednich kontaktów już w 2023 roku. Tutaj wyszczególnię produkty firmy PLOCHER znajdujące

zastosowanie w hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu, jakie zaprezentowaliśmy na Targach. Przypominam w ten sposób wszystkim naszym Klientom,

hodowcom zwierząt gospodarskich , że szerszą informację na temat aplikowania tych produktów znajdą Państwo w naszym katalogu firmowym oraz na

stronie internetowej www.plocherpolska.pl

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2023 postanowiliśmy nieco odstąpić od zasadniczego profilu Biuletynu

i zaprezentować ofertę produktów prozdrowotnych wytwarzanych przez firmę PLOCHER wg specjalnej receptury opartej na integralnej technologii Roland

Plocher. Można robiąc prezenty na Święta sprawić dużą niespodziankę i przyjemność osobom. które docenią właściwości tych produktów. Można

je bezpośrednio zamówić przeze mnie w firmie, u naszych przedstawicieli lub też u naszego dystrybutora w Polsce w spółce „BESKOM” w Mikołowie.

Tradycyjnie też na koniec przesyłamy wszystkim Państwu, naszym Klientom i Sympatykom, jak najserdeczniejsze życzenia świąteczno-

noworoczne w oryginalnej formie z akcentami graficznymi nawiązującymi do uroczyście obchodzonych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

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 2
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EUROTIER HANNOVER 2022

Największe Targi w Europie
dla hodowców - rolników

Przedstawiciele Firmy PLOCHER z 
wielu państw europejskich prowadzili
doradztwo dla naszych stałych
odbiorców i nowo zainteresowanych
klientów z branży hodowlanej,
w okresie całych Targów.
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Na stoisku firmy PLOCHER odwiedząjacy
rolnicy, ze względu na znacząco drogie nawozy
mineralne, szukali rozwiazań dla uzyskania
wysokowartościowych nawozów naturalnych
z własnych zasobów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozwiąznia
Firmy PLOCHER w zakresach:

- Jak z  obornika powstaje szlachetny kompost
i to już od pierwszego dnia hodowli, 
przy jednoczesnej poprawie warunków 
zootechnicznych u zwierząt.

- Jak z gnojowicy powstaje płynny humus do 
własnych upraw o znacznie wyższych wartościach
nawozowych.

- Redukcji amoniaku i innych szkodliwych gazów 
w obiektach inwentarskich. 

- Odejścia od nawożenia mineralnego i ŚOR przy
jednoczesnym wprowadzaniu PLOCHER witalnych
planów upraw.
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WYSZCZEGÓLNIENIE PRODUKTÓW FIRMY PLOCHER, 

JAKIE PREZENTOWALIŚMY NA TARGACH EUROTIER W HANNOVERZE:

1.      Dodatki do pasz:

- plocher zwierzęta (ww i ws) – dodatek bezpośrednio do paszy, 

poprawiający trawienie, lepsze wykorzystanie paszy i przeciwdziała mastitis,

do rozpuszczania w wodzie, podlewania kiszonki lub dodatek do paszy.

- plocher witalne zwierzęta (ww i ws) – witalizujący, dla bydła i cieląt, 

w tym do stosowania zewnętrznego np. z maściami do wymion.

2. Plocherkat – do witalizacji i stabilizacji twardości wody 

oraz uzyskania struktury wody źródlanej.

3. Plocher kompost&obornik (ww i me)

– do tlenowego rozkładu ściółki i przekształcania jej w kompost.

4.   Plocher humus płynny (me)(ww i me)

– do tlenowej aktywacji gnojowicy i tworzenia płynnego humusu.

5.   Plocher uniwersalny środek czyszczący (sól morska lub kwasek cytrynowy) 

– naturalny środek do czyszczenia obiektu inwentarskiego 

o jakości odpowiadającej produktowi spożywczemu.

W wymienionych produktach zastosowano nośniki informacji:

ww – węglan wapnia, nierozpuszczalny

ws – wodorowęglan sodu, rozpuszczalny

me – melasa bez GMO



PLOCHER:
AKTYWACJA GNOJOWICY
ROZKŁAD OBORNIKÓW

Od pierwszego grudnia jest zakaz aplikacji nawozów 
do upraw.

TO NAJLEPSZY CZAS, ABY ROZPOCZĄĆ Z:

- aplikacją, plocher płynnego humusu na rusztach
i kanałach gnojowych w oborach,

- opryskami plocher kompost&obornik
do ściółek i oborników.

Po 1-3 miesięcy

GR z bydłem mlecznym.
Zbiornik z gnojowicą
kontrolną, bez produktu
PLOCHER.

Brak widocznego
rozkładu kału.

GR z bydłem mlecznym.
Zbiornik z PLOCHER 
gnojowicą, po aktywacji.

Jednolita, bez kożucha
i bez mechanicznego
mieszania!

Proste i szybkie zabiegi akku opryskiwaczem

6



JAK ZAROBISZ  DO WIOSNY  12 744 ZŁ
POPRZEZ PLOCHER AKTYWACJĘ GNOJOWICY 

GR – na Podlasiu
105 DJP, 1200m³ gnojowicy pod rusztami.

CZYSTY ZYSK Z PLOCHEREM = 12 744 zł

PLOCHER gnojowica
pod rusztami, bez kożucha

Czas aktywacji i magazynowania od 01.12.2021 - 01.03.2022

Wzrost wartości nawozowej plocher gnojowicy w 1200m³ o = 16 744 zł

Koszt zakupu produktu Plocher humus płynny 4 x 1000 zł =   4 000 zł
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Plocher krem specjalny - INFORMACJA ZŁOTA – hc 8817 

Naturalny kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry, odpowiedni również do masażu. Wszechstronny krem 

produkowany jest według specjalnej receptury opartej na integralnej technologii ROLAND PLOCHER *.

Naturalne substancje organiczne zapewniają najwyższą możliwą jakość pielęgnacji. Składniki bardzo dobrze się 

wchłaniają. Produkt naturalny, bez chemiczno-syntetycznych konserwantów!

Zalecane użycie: nakładać cienko.

Wskazówka: Można stosować łącznie z bawełnianym kominem plocher lub jedwabnym szalem plocher.

Składniki: olejek owocowy olea europaea (oliwka) *, cera alba (wosk pszczeli) *, olej z glicyny soja (soja) *, olej z nasion 
helianthus annuus (słonecznikowy) *, ekstrakt z nagietka lekarskiego *, ekstrakt z arniki montana *, korzeń jeżówki 
purpurowej wyciąg *, chamomilla recutita (matricaria) wyciąg kwiatowy *, hypericum perforatum flower / leaf extract *, 
helianthus annuus hybrid oil *, tocopherol, cinnamomum camphora linalooliferum wood oil, eugenol **, linalool **.

* kontrolowana uprawa organiczna
** z naturalnych olejków eterycznych.

Plocher e-smog wisiorek – ha 6211 

Elektryczność wytwarza energię i pole magnetyczne. Te pola mogą mieć negatywny wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny. 
Zawieszka plocher e-smog przenosi te pola energetyczne do postaci kompatybilnej z organizmem. Dzięki kinezjologii 
i innym procedurom medycyny naturalnej, pozytywne efekty można zauważyć już po krótkim czasie jej noszenia. 

Zawieszka plocher e-smog służy do osobistej ochrony przed energiczną, ujemną emisją e-smogu. Urządzenia nie są 
tłumione a osoba, która ja nosi jest chroniona. Zalecamy umieszczanie zawieszki e-smog bezpośrednio na skórze, 
ewentualnie w ubraniu, np. w kieszeni.

Materiał nośnika: sosna kamienna (częściowo wypełniona piaskiem kwarcowym)

Rozmiar: 62 x 65 x 7 mm; Waga: 7 g

Akcesoria: pasek z koziej skóry
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Plocher uniwersalny bawełniany komin – ha 8711

Produkt ma dobroczynny i relaksujący wpływ na ciało człowieka. Wyprodukowany został 

z czystego, naturalnego materiału. Najlepiej stosować go łącznie z kremami Plocher ale 

może również służyć do ogrzania wybranych części ciała. Czas noszenia zależy od 

indywidualnych potrzeb.

Materiał nośnika: Bawełna organiczna wyprodukowana z wykorzystaniem integralnej 

technologii ROLAND PLOCHER®.

Plocher szal (komin) - ha 8714, ha 8715, ha 8716 

Plocher okrągły szal to wszechstronny towarzysz na co dzień i podczas uprawiania sportu z różnymi możliwościami noszenia. Czas noszenia zależy 

od osobistych odczuć.

Działa witalizująco dzięki informacji energetycznej tlenu i minerałów. 

Wykonany jest w 100% z bawełny organicznej. 

Rozmiar to ok. 24 cm x 47 cm (tuba).
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NA BOŻE NARODZENIE 2022 R. I Nowy Rok 2023

OD FIRMY PLOCHER

Zaczęła się zima i za pasem Święta,

Lecz PLOCHER o swoich Klientach pamięta,

Pamięta nie tylko w Boże Narodzenie,

Ale dziś szczególne przesyła życzenie;

Niech rok, co się kończy, nadzieję przyniesie

Z zieloną choinką, która rośnie w lesie,

Niech symbol zieleni Wam pokój zwiastuje,

A Natura sama się zaopiekuje.

Tymi procesami, co urodzaj tworzą;

PLOCHER zawsze wspiera się pomocą Bożą,

W Święta przypomina, że Prawa Natury

Gdy się je stosuje, przenieść mogą góry!

Tak i w gospodarstwie, potwierdza praktyka

Prawa te wzbogacą każdego rolnika.

Gdy pola uśpione, zwierzęta spokojne,

Zwiastują nam pokój, oddalają wojnę;

Oby w całym świecie pokój się rozgościł

Od Świąt, co symbolem zawsze są radości

Józef Inorowicz

- radosnych, zdrowych, spokojnych i pełnych pokoju 

Świat Bożego Narodzenia 2022 roku 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2023

życzą

Aleksander Gamza z firmy PLOCHER GmbH integraf-technik z Meersburga

wraz ze Zdzisławem Jędrzejkiem i pracownikami firmy BESKOM Sp. z o.o. z Mikołowa 


