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40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO

PLOCHER
kiszonki pierwszej

klasy



WSTĘP

Na wstępie do naszego Biuletynu pragnę wszystkim kontrahentom firmy PLOCHER oraz rolnikom, do których dotrzemy z nowym numerem Biuletynu,

złożyć serdeczne podziękowania za zainteresowanie tematyką agrotechnologii inaczej, co przejawia się poszukiwaniem alternatywnych technologii w stosunku

do konwencjonalnych technologii rolnictwa przemysłowego, opartego na szerokim zakresie stosowania tzw. chemii, czyli intensywnego nawożenia mineralnego

i środków ochrony roślin.

W pierwszym, styczniowym numerze naszego Biuletynu, stając na progu 2023 roku (a jest to już trzeci rok naszego kontaktu z Państwem za pośrednictwem

elektronicznej formy Biuletynu), chcielibyśmy zapoznać Państwa z przykładem średniej wielkości gospodarstwa rolnego o kierunku produkcji zwierzęcej – hodowli

bydła mlecznego, w którym od dwóch lat wdrażana jest agrotechnologia inaczej firmy PLOCHER. Jest to, co prawda zbyt krótki okres, aby móc dokonać wszechstronnej

i obiektywnej oceny efektywności naszej technologii, ale zauważone w tym okresie zjawiska, zarówno w polu jak i oborze, wskazują na słuszność podjętej przez rolnika

decyzji. Opowie on sam o swoich spostrzeżeniach i wnioskach. Mam nadzieję, że za rok ponownie poprosimy go o przedstawienie swojej opinii.

Styczeń jest okresem spoczynku zimowego roślin uprawnych, ale w gospodarstwach z hodowlą zwierząt trwa normalna produkcja. Wyraża się w niej efekt

całorocznej pracy rolnika i jego rodziny z poprzedniego roku, w którym zgromadził on odpowiednią ilość dobrej paszy na okres zimowy zapewniając utrzymanie

produkcji na poziomie gwarantującym jej opłacalność. Przez efektywność produkcji zwierzęcej w tego typu gospodarstwie oceniana jest całkowita jego efektywność

służąca do porównań do lat poprzednich.

Postanowiłem sięgnąć do przykładu jednego z nich, które zdecydowało się wejść w agrotechnologię PLOCHER w kompleksowym zastosowaniu w produkcji

roślinnej i zwierzęcej. Poprosiłem zatem rolnika o podzielenie się swoimi uwagami na ten temat, które prezentujemy w przekonaniu, iż będą one najlepszym świadectwem

skuteczności zastosowania naszej technologii. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z tą opinią i zwrócenie uwagi na zastosowane produkty firmy PLOCHER.

Przypominamy tym samym korzyści z zastosowania w oborze preparatu PLOCHER HUMUS PŁYNNY – do aktywizacji gnojowicy

i PLOCHER KOMPOST & OBORNIK – do tlenowej aktywacji kompostowania obornika.

W opisanym przykładzie rolnik zwraca uwagę na kiszonkę uzyskiwaną z kukurydzy i traw, w procesie której wykorzystano również technologię PLOCHER.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że kompleksowe zastosowanie preparatów PLOCHER w produkcji roślinnej - PLOCHER HUMUS GLEBA i PLOCHER SPECJALNY

LIŚĆ, przenosi swoją skuteczność do obory mlecznej, gdzie powstaje, przy użyciu wcześniej wymienionych preparatów, wysokiej jakości nawóz organiczny z gnojowicy

i obornika. Potwierdza się tym samym praktyczne zastosowanie praw zawartych w graficznym obrazie „Kręgu Natury”. Będziemy do jego interpretacji wracać

w kolejnych numerach naszego Biuletynu.

Tymczasem życzymy Państwu wielu sukcesów w zdobywaniu doświadczeń w zastosowaniu naszej alternatywnej technologii i przechodzenia na naturalne

lub ekologiczne rolnictwo.

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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Prowadzimy gospodarstwo nastawione na hodowlę bydła mlecznego. Gospodarujemy na Kurpiowszczyźnie na glebach lekkich 

i bardzo lekkich, na których siejemy na całości areału ornej ziemi kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę. Pozostałe gleby są w większości 

o podłożu torfowym, na których użytkujemy czwór kośnie trwałe użytki zielone, z których zbieramy trawę na produkcję kiszonki i siana dla 

bydła. Wchodząc w liczby, jest to 12 hektarów kukurydzy oraz 22 hektary trwałych użytków zielonych. W gospodarstwie utrzymujemy 85 

krów mlecznych z czego 45 są to krowy dojne, a 40 to cielęta i jałówki z przeznaczeniem na remont stada lub ewentualną sprzedaż. Hodowlę 

prowadzimy w cyklu zamkniętym, a od około 12 lat nie zakupiliśmy żadnego zwierzęcia z zewnątrz. Obora od około 4 lat nie jest już pod 

oceną użytkowości mlecznej. Na dzień dzisiejszy uzyskujemy wydajność średnią przez cały rok 27-29l dziennie od sztuki dojnej. Średnie 

parametry mleka od naszych krów to 3,45% białka, 4,45% tłuszczu, 70 komórek somatycznych. Krowy dojne i jałówki cielne utrzymywane

są na rusztach, natomiast cielęta, krowy zasuszone i jałówki do zacielenia na głębokiej ściółce. Cała pasza treściwa pochodzi z zakupu. 

Gotowa mieszanka paszowa z firmy paszowej oraz śruta rzepakowa i sojowa. Średnie dzienne zużycie paszy treściwej na sztukę wynosi 

7-7,5 kg w zależności od długości laktacji stada. Od 3 lat w żywieniu nie stosujemy żadnych dodatków paszowych poza kredą pastewną. 

PLOCHER na naszym gospodarstwie zawitał w roku 2021, rozpoczęliśmy stosowanie PLOCHER HUMUS PŁYNNY.                          

Kolejno wraz z upływem czasu doszedł PLOCHER HUMUS OBORNIK, PLOCHER HUMUS GLEBA (aktywator gleby) oraz PLOCHER SPECJALNY 

LIŚĆ (witalizacja gleby i aktywacja bakterii azotowych, korzystających z wolnego azotu). Efekty w działaniu tlenowej aktywacji gnojowicy 

zauważone były już po pierwszych miesiącach stosowania. Gnojowica stała się zielona, na powierzchni zbiorników zauważane były liczne 

bąbelki. Kożuch gnojowicy zmniejszony do minimum. Co więcej można było zaobserwować w oborze, to na pewno duże obniżenie 

zachorowalności krów na mastitis - wywołane przez bakterie środowiskowe. PLOCHER HUMUS PŁYNNY, stwarza warunki tlenowe, w których 

rozwój bakterii beztlenowych znacznie się obniża. Problemem w stadzie stanowiły choroby szpary palcowej tzw. „truskawki”. Po około pół 

roku udało się znacznie obniżyć skalę tego problemu, a zasługę za zwalczenie tej dolegliwości przypisujemy w dużej mierze Plocherowi.             

W oborze można zaobserwować mniej intensywny zapach amoniaku a zwierzęta wykazują lepszą zdrowotność ogólną. 

OBSERWACJE I WNIOSKI HODOWCY BYDŁA MLECZNEGO, 

PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW PLOCHER
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W roku 2022 całość gnojowicy wytworzonej w naszym gospodarstwie pochodziła z Plocherowej technologii. 

Rok 2022 w naszym terenie okazał się nie zbyt przyjazny roślinom. Długa, zimna wiosna, a następnie susza w miesiącach letnich dały

się we znaki naszym uprawom. Mimo wszystko, plony były zadowalające udało się nam zebrać 4 pokosy traw oraz kukurydzę o średniej

wydajności z dość przeciętnymi ziarniakami. Sporych strat plonu udało się uniknąć, dzięki stosowaniu gnojowicy po każdym pokosie

przez co trawa odwdzięczała nam się przyrostami. Kukurydzę uprawiamy bezorkowo, co na pewno przyniosło dużą korzyść dla roślin tym 

bardziej w roku suszy. Wiosną 2022 roku rozpoczęliśmy stosowanie PLOCHER HUMUS GLEBA i PLOCHER SPECJALNY LIŚĆ. 

O ile efekty w uprawach dostrzegliśmy już wcześniej co do rezultatów skarmiania paszami pochodzenia „plocherowego” pozostało 

nam jeszcze trochę poczekać.  W połowie listopada 2022 rozpoczęliśmy żywienie krów w oparciu o kiszonki wytworzone przy pomocy 

technologii PLOCHER. Po kilku tygodniach zauważalny został wzrost wydajności około 1l od sztuki przy jednoczesnym obniżeniu ilości paszy 

treściwej o 1kg.  Kiszonka z kukurydzy zebrana w sezonie 2022 jest gorszej jakości porównując ją do roku 2021, a kiszonka z traw zebrana     

w młodej fazie wzrostu lecz nadmiernie przesuszona co sugerowałoby obniżenie smakowitości i strawności paszy. Okazało się że mimo 

wysokiej, suchej masy dawki pokarmowej zwierzęta bardzo chętnie pobierają przygotowany PMR.  Średnie białko w mleku porównując 

analogiczny okres jest o 0,1% wyższe. Konieczne było zmniejszenie ilości białka w postaci paszy treściwej, gdyż zwierzęta wykazywały 

nadmiar białka w wynikach mocznika oraz podczas oceny kału. 

Podsumowując w chowie i hodowli bydła mlecznego jest wiele zmiennych i czynników od których zależy zdrowie, wydajność 

i ekonomiczność, lecz znajomość swojego stada pozwoliła nam wyciągnąć wnioski iż kiszonki zebrane z technologią Plocher wykazały

na naszym gospodarstwie lepszą smakowitość, strawność i zdrowotność. Środowisko obory uległo znacznej poprawie, a zwierzęta wykazują 

większą naturalną odporność. 

CIĄG DALSZY…

2022 - uprawy w 
technologii PLOCHER

1. Zbiór kukurydzy.
2. Trzeci pokos traw.

Wysoka jakość z podstawowych pasz
dla zdrowia zwierząt i optymalnej
wydajności. 



PLOCHER - AKTYWACJĘ GNOJOWICY 
ROZPOCZYNAMY JUŻ W OBORZE

plocher humus płynny (me)
nośnik - melasa wolna od GMO (me) 
nr art.: af 1671 (10 litrów) 

- w oborze znacznie obniżono emisję szkodliwych gazów,

- wycofano mechaniczne mieszanie gnojowicy – oszczędności prądu,

- nie dochodzi do powstawania nowych kożuchów,

- wyraźnie poprawiły się warunki zoohigieniczne dla zwierząt,

- już w oborze, rolnik produkuje swoje wysokowartościowe nawozy do własnych upraw.

Aplikacja PLOCHER:  rolnik dokonuje 1 x tygodniowo, 
w ilości 2ml plocher humus płynny (me)/m² ruszt i legowisk

W oborze panują tlenowe
warunki

Wyłączone mieszadło, widoczna
aktywność gnojowicy, bez kożucha

Zbiornik zbiorczy na gnojowicę, która
jest w postaci ,,płynnego humusu,,
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PLOCHER – TLENOWA AKTYWACJA 
PROCESÓW KOMPOSTOWANIA 
OBORNIKA

plocher kompost & obornik (me)
nośnik - melasa wolna od GMO (me) 
nr art.: ak 1571 (10 litrów) 

- rolnik, dzięki aplikacji produktu PLOCHER do kompostowania, buduje
zdrowy klimat już w oborze,

- w naturalny sposób, poprzez zmianę środowiska, redukuje bakterie

beztlenowe,

- tym samym, przyspiesza tlenowy rozkład obornika, jednocześnie  

produkuje własny – wysokowartościowy kompost do upraw.

Aplikacja PLOCHER:
Zaledwie 2ml/m² powierzchni, 1 x tygodniowo, przed dościeleniem
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DZIĘKI PLOCHER TECHNOLOGII ROLNIK UZYSKUJE ODPOWIEDNIE 
WARUNKI DLA ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ICH RACIC 

Aktywacja tlenowej biologii kompostowania na 
rusztach i pod nimi, ma ogromny wpływ na:

- znaczną poprawę zdrowotną racic,
(na 50 krów mlecznych tylko 2 małe opatrunki),

- redukcję amoniaku, beztlenowców,

- wzrost wartości nawozowej gnojowicy o min. 20%.
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ROLNIK WYPRODUKOWAŁ NAJLEPSZY NAWÓZ DO:

- własnych upraw,
- odbudowy próchnicy,
- tlenowych warunków w glebie,
- uzyskania zdrowej – wysokowartościowej paszy.

PLOCHER

- wykorzystał własne -
uszlachetnione nawozy z gosp.

- zredukował (wycofał) nawozy
mineralne i nie wapnuje!

- w połączeniu z PLOCHER 
systemem uprawy =

plocher humus gleba (me)
+ 

plocher specjalny liść (me)

Zamów prospekt: 
PLOCHER witalne plany upraw

PLOCHER kompost

PLOCHER płynny humus

3-ci pokos traw z PLOCHEREM.
Zielone, soczyste i aromatyczne trawy

Kukurydza w technologii PLOCHER
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• Aromatyczne kiszonki z własnych traw i kukurydzy.

• Bez beztlenowców i pleśni.

• Smaczne, zdrowe i wydajne.

• Z odpowiednimi witaminami, dzięki zdrowej biologii gleby.

• Dla redukcji zakupowanego białka oraz dodatków paszowych.

• Dla optymalnej wydajności i długiej zdrowotności zwierząt.
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Dane z GR

Stado 45 dojnych i 40 cieląt oraz jałówek

Ilość ha 36 ha

Uprawy 12 ha kukurydzy, 22 TUZ
Słabe, piaszczyste gleby, łąki częściowo - torfowe

System uprawy Od 2022 przejście na bezorkową pracę.
Systematyczna redukcja nawozów mineralnych i ŚOR.
Maksymalna współpraca z Naturą w SYSTEMIE PLOCHER, przy jednoczesnym
wykorzystaniu własnych zasobów. Ciągła odbudowa próchnicy w glebie.

Wydajność mleka Średnio = 30l, od ostatniego czasu.

Somatyka Średnio = 70 komórek

Laktoza Średnio = 4,75

Zawartość tłuszczu Średnio = 4,45

Zdrowotność racic Optymalna, 10 małych opatrunków/6 miesięcy. Tendencja spadkowa.

Ogólna zdrowotność zwierząt Minimalne problemy zoohigieniczne.

PODSUMOWANIE



JEST TYLKO JEDNA DROGA…   Z NATURĄ!

SYSTEM PLOCHER:

- dodatki pomocnicze do gleby,

- środki pomocnicze dla roślin,

- dodatki do gnojowicy, obornika,

- dodatki do paszy,

- witalizacja/higienizacja wody.

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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