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Plocher sistemos įtaka dirvožemio ir augalų
funkcionavimui

produktai
kuria ir saugo
išteklius
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Gyvybiniai procesai dirvoje, komposte, srutose ir mėšle:
Puvimas (anaerobinis)
Be deguonies

Kompostavimas (aerobinis)
su deguonimi

Kenksmingas gyviesiems organizmams
Aštrus nemalonus puvimo kvapas

Skatina gyvybingumą
Silpnas kvapas arba nemalonaus kvapo nėra visai

Dalyvauja:
deguonies „nemėgstančios“ bakterijos
(anaerobinės), kenkėjai ir vabzdžiai

Dalyvauja:
deguonį „mėgstančios“ bakterijos (aerobinės), mielės,
grybeliai, sliekai

Vykstantys procesai:
susidaro puvimo dujos metanas ir sieros
vandenilis, dėl susidariusio amoniako garavimo patiriami
azoto nuostoliai
Rezultatas:
žaliasis humusas arba vabzdžių humusas

Vykstantys procesai:
azotas prijungiamas prie bakterijų ir grybelių baltymų ir yra
nuolatinis maistingųjų medžiagų šaltinis augalams
Rezultatas:
grynasis humusas, ilgalaikio veikimo humusas arba sliekų
suformuotas humusas

Pasekmės:
susidaro toksinai (kenksmingos medžiagos),
puola virusai, puola kenkėjai, atsiranda didesnė
ligų tikimybė. Pažeidžiami augalai ir gyvūnai.

Pasekmės:
susidaro mikroelementai (pvz., cinkas, varis, magnis),
vitaminai, enzimai ir natūralūs antibiotikai. Virusai
neutralizuojami, nebelieka kenkėjams veistis palankios
terpės.

Gruntinis vanduo / Emisija:
kyla pavojus, nes kenksmingos medžiagos yra
ištirpusios formos ir teršia gruntinius vandenis.

Gruntinis vanduo / Emisija:
pavojus nekyla, nes maisto medžiagos yra junginiuose
(bakterijų ir grybelių baltymuose).
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Aerobinis Dirvos Valdymas
Dumblėta vieno
grūdo dirvos
struktūra
Sutankintas
gabaliukas

mulčas
Trupanti
struktūra

Anaerobinė zona

Byranti
struktūra

Stovintis vanduo

Sliekų
kanalas

PLOCHER©

®

Puvimas (anaerobinis)
padidina patogenų kiekį dirvoje:
•

Dirvoje didelis procentinis kiekis fusaria
(15 - 20%);

Kompostuojamos (aerobinės)
dirvos yra labai biologiškai
aktyvios ir stabdo patogenus:
•

Anaerobinis procesas – kai dirvoje yra
organinių medžiagų sukelia dvokiantį
(puvimo) kvapą;

Dalyvauja organizmai kurie gamina
antibiotines medžiagas;

•

Mažas procentas fusaria (mažiau negu
5%);

•

Didelis procentinis kiekis kenkėjų ir
patogeninių bakterijų;

•

Aerobinis procesas – dirva kvepia
šviežiai ir maloniai (kaip miško dirva);

•

Naudojant didelį kiekį chemikalų veda prie
dirvos kuri parodyta paveikslėlyje žemiau.

•

Puiki oro ir vandens saugojimo talpa.

•

cituojant Erhard Hennig
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Garantuojama gruntinio vandens apsauga ir aktyvi dirvos gyvybė
Suspaustų dirvožemių padariniai:
•
•
•
•
•

Nepakankama vandens talpa;
Dirvos erozija;
Užmirkimo pavojus;
Mažesnė gruntinio vandens
regeneracija;
Sutrikęs filtravimo efektas = gruntinis
vanduo užteršiamas nitratais;

Paveikslas: kaimyniniai laukai prie Karl-Heinz Möhrle,
Überlingen: tradiciškai ūkininkauja

•
•
•
•

Didesnė vandens talpa;
Vandens filtracija;
Mažiau kenksmingų medžiagų;
Gruntinio vandens apsauga.

Paveikslas: ūkininkas Karl-Heinz Möhrle,
Überlingen: su PLOCHER (10 metų)
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Kaip padidinti fotosintezę?
Plocher produktas augalams “plocher augalų:
- Stimuliuoja šaknų ir lapų augimo impulsus.
- Stiprina natūralią augalų apsaugą.
- Plėtoje lapų ekraną.
- Stiprina chlorofilo veiklą.
- Skatina ląstelių regeneraciją, mikroelementų pasisavinimą ir sausosios medžiagos
padidėjimą.
- Sukuria geresnį balansą ir todėl vaisius ir stiebas geriau apsaugojamas.

Plocher augalų do

Plocher augalų me
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Plocher produktai lapijai “ plocher kombi-lapai”:
- Stiprina natūralią augalų apsaugą nuo kenkėjų ir grybinių ligų.
- Stiprina natūralią augalų apsaugą.
- Plėtoje lapų ekraną ir stimuliuoja lapų augimo impulsus.
- Stiprina chlorofilo veiklą.
- Skatina ląstelių regeneraciją, mikroelementų pasisavinimą ir sausosios medžiagos
padidėjimą.
- Sukuria geresnį balansą ir todėl vaisius ir stiebas geriau apsaugojamas.

kombi-lapai
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Plocher produktai DIRVAI “plocher dirvos aktyviklis 1-2-3:
- Stimuliuoja aerobinę, antžeminę fauną ir florą ir SLIEKUS.

- Didina anijonų ir katijonų mainus.
- Skatina humuso formavimąsi.
- Pagreitina augalinių liekanų kompostavimą.

- Gerokai sumažina patogenų ir parazitų kiekį.
- Subalansuoja ir atpalaiduoja elementus ir mikroelementus.
- Padidina paviršinio dirvožemio vandens talpą.
- Detoksikuoja ir valo dirvožemį.
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Reguliariai nuodojant plocher dirvos aktyviklį 1-2-3:
Pagerės dirvožemio aeracija (vėdinimas);

Padidės katijonų mainų geba (C.E.C);
Sumažės išplovimas ir erozija;

Bus didesnis derlius, labiau subalansuotas ir tolygesnis augalų augimas = didesnė
maistinė vertė.
Dirvos aktyviklis 1

Dirvos aktyviklis 3

Dirvos aktyviklis 2
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Apdorota Plocher

Kontrolė
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Arbatos auginimas
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Organinių medžiagų skilimo pavyzdys su dirvos aktyvikliu 1-2-3
Svarbi pastaba: plotai kur naudota Plocher produktai trys derliai nuimti, o
kontroliniuose plotuose dar antras derliaus nuėmimas neprasidėjo.
Sausio 4 d. nupurkšta dirvos
aktyvikliu 1-2-3

Gegužės 4 d. Visos organinės
medžiagos susikompostavę
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Braškių auginimas

Kontrolinės šaknys

Šaknys su Plocher
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„Ekonominis-ekologinis daržovių auginimas“
•

Premium Kokybė 40% mažiau fungicidų ir insekticidų

•

Milžiniškas sutaupymas įdirbant dirvą

•

Didesnis pelnas dėka premium Kokybės

•

Pradėjus naudoti Plocher produktus padidėjo apyvarta

Fernando Tinoco (Vadovas) – Ūkis: ID3a – 180
ha

Citata F. Tinoco:
„Aš esu labai patenkintas nepaprastai
sėkmingai dirbdamas nenaudojant daug
pesticidų ir vis juos daugiau ir daugiau
mažindamas!“
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„ Ekonominis-ekologinis daržovių auginimas“
•

Premium Kokybė be fungicidų (po 3 metų!)

•

80 % mažiau darbo jėgos priešpardaviminiam paruošimui
(2 darbininkai vietoje 10)

•

0 % ligų (nuostolių) saugojimo metu
(3 millijonai kopūstų)

•

Sutaupoma 50-60% kuro įdirbant dirvą

Citata P. Delforge:
“Mes niekada neturėjome tai taip gerai, kaip dabar!
Dėkui PLOCHER-produktams!“
Patrick Delforge – Ūkis: EDF – 350 ha

PLOCHER©

®

Plocher dirvos aktyviklis 1-2-3 Lietuvos ūkiuose 2015
Plocher

Kontrolė

Plocher

Kontrolė
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Plocher dirvos aktyviklis 1-2-3 Lietuvos ūkiuose 2015

Plocher

Kontrolė
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Plocher dirvos aktyviklis 1-2-3 Lietuvos ūkiuose 2015
Plocher

Plocher

Plocher

Kontrolė

Kontrolė

Kontrolė

Kontrolė

Plocher

PLOCHER©

PLOCHER--Srut
PLOCHER
Srutų
ų Priedai
Tvarto Higiena:

Sumažėja kenksmingų
medžiagų/patogenų ir kvapų
– emisijos valdymas

Homogenizacija:

Nereikia ir/ar minimalus
mechaninis maišymas
reikalingas. Mažesnis jėgos ir
energijos poreikis. Optimalus
trąšų esančių srutose
paskirstymas.

Didesnis tręšimo
efektas:

Efektyvios trąšos per lapus,
nekenksmingos augalams.
Natūrali augalų apsauga.
Aukšta tręšiamoji vertė.

Humuso vystymasis:

Dirvos ir gruntinio vandens
apsauga.

®
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Kompostuotose srutose Plocher produktų pagalba nėra patogenų (rezultatas po 4 sav.):
Plocher

Kontrolė (daug lervų)

Kontrolė

Plocher

Plocher (lervų nėra)

Kontrolė (daug lervų)
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Tradicinės srutos su stora pluta

Kompostuotos Plocher srutos (nėra plutos)
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„Ekonomika ir aplinkos apsauga“
dvigubas-aklas tyrimas
Vystymasis of bioburden kiaulių srutose (prieš nujunkymą)

4

Pradėta naudoti plocher produktus srutoms

3,64

3,3
2,67

3
2
1

0,17

0
Sausis '98

Kovas '98

Gegužė‘ 98

Balandis '99

• 3 metų 5 b ES-projektas (finansuota ES)
• vykdė ir įvertino ūkininkavimo ir daržininkystės
institutas Meetjesland, Belgija
• naudota plocher priedai srutoms ag1041
Citata: „Ekonomika

ir aplinkos
apsauga susikibę rankomis“

Rezultatai panaudojus plocher priedus srutoms:
Entwicklung der aeroben & anaeroben Keime in der Schweinegülle

Sumažėjimas:
• salmonelių (nėra 100%)
• coli bacillus
99,4 %
• enterokokai 86,3 %
• clostidium
72,0 %

Aerobinių ir anaerobinių bakterijų vystymasis
kiaulių srutose (in %)
(in % )
90

Pradėta naudoti plocher priedus srutoms
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Dirvoje panaudojus apdorotą mėšlą PLOCHER produktais sumažėja
Nmin išplovimas. Tuomet dirvos gera būsena išlaikoma per žiemą ir
pavasarį laiku prasideda vegetacijos procesas.

Nmin išplovimo nuostoliai (kg/ha)
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Laukų bandymai

®

daryti Agencía de la Extención Agraria (Ž. Ū. plėtos Agentūra), Ispanija

Išanalizuota neapdorotos kiaulių srutos
Išanalizuota apdorotos PLOCHER priedais kiaulių srutoms
kalkės

magnis
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0,23
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300
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Maisto medžiagos lieka
šaknų zonoje ir yra
prieinamos augalams
Optimalus tręšimo
efektas naudojant
PLOCHER-srutas
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Du palyginami ūkiai kurie laiko
Kiaules + Sėjomainoje augina bulves

Bulvių laukai prieš sudygimą.

Smėlėta dirva (27 – 30 dirvos balų).
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Ūkis: Rupert Paulus, Otterzhofen 2, D-93339
Riedenburg (Bayern)
Bendri gamybos kaštai - ūkininkas Rupert Paulus

Pasėliai 22 ha
18 paršavedžių
140 penimų vietų

Rezultatai:
• N-trąšų
sumažino 33 %
• nuo 1998 minimalus
pagrindinis tręšimas

• nuo 1998
nenaudoja cheminių
fungicidų

metai

Pradėjo naudoti PLOCHER
PLOCHER©

Dobilų / varpinių žolynų derlingumas su PLOCHER
E.A.R.L. MAREILLES – sklypas DONZEIL
Varpiniai žolynai-dobilai auginti 3-čius metus

®

Pirmas pjovimas
12

10,7

10

Pirmas pjovimas 28 birželio 2008:
Kontrolinis laukas : 7,1 t SM/ha (69% varpinės, 31% ankštinės).

PLOCHER: 10,7 t SM/ha

+ 50,7%

7,1

8
6
4
2
0

DM in t

(68% varpinės, 32 % ankštinės).
control

PLOCHER-area

Antras pjovimas
3,5

Antras pjovimas pradžioje rugpjūčio:
Kontrolinis laukas: 2,6 t SM/ha.
PLOCHER: 3,2 t SM/ha

3

3,2
2,6

2,5

+ 32 %.

2
1,5
1
0,5
0
SM t/ha

Abiejų pjovimų kiekis

Bendras kiekis iš abiejų pjovimų
Kontrolinis laukas: 9,7 t SM/ha.

PLOCHER: 13,9 t SM/ha

16

= 43 %

Naudoti produktai:
PLOCHER dirvos ir augalų produktai

didesnis
derlius
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Išvalų kompostavimas su Plocher 2014/2015 Lietuva

2014.10.21
2014.09.15

2015.03.03

2015.05.25
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Tradicinio ūkininkavimo išlaidų tendencija

Kaštai
cheminėms, sintetinėms
ir biologinėms augalų apsaugos
priemonėms
Pradžia

kaštai
PLOCHER
2 etapas

3 etapas

4 etapas

Etapais į gamybą be atliekų su
PLOCHER Visa Apimančia Koncepcija:

S PLOCHER Dirvos Aktyviklis
S PLOCHER Produktai Augalams
S PLOCHER Vandes Atgaivinimas

Sėkmė tiktai einant kartu!
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Naudojant natūralius Plocher produktus skirtus (dirvai ir augalams) yra
stimuliuojami biologiniai procesai ir gaunama:
- Didesnė dirvožemio biologinė įvairovė;

- Subalansuoja ir atpalaiduoja elementus ir mikroelementus;

- Subalansuojamas augalų augimas;

Su gerasne natūralia apsauga vaisiai, daržovės ir kita ž. ū. produkcija tampa
optimalaus skonio (antocianinai, fenolio junginiai, rūgštingumas…).
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