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Roland Plocher Ingenieur van oorsprong heeft 40 jaar 
geleden zijn 
vooruitstrevende Integraal Techniek ontwikkeld:
Unieke katalytische eigenschappen uit de Natuur 
aanbrengen
Op dragerstoffen met als doel een Natuurlijk evenwicht 
terug te brengen.

www.plochernederland.nl
Bel voor informatie en vragen, vrijblijvend naar;

Jake Brandes 06 251 22 221                               
De Natuur en Techniek…. Hand in Hand



Beste Lezers,
Na 40 jaar ervaring en praktische toepassing van  
de produkten in de landbouw, ben ik blij om u de  
Plocher produkten voor de paardenhouderij te  
presenteren.
Ecologisch en Economisch interessante,
effectieve Produkten.
Deze produkten zijn milieu - vriendelijk, geen  
belasting voor lucht, water en bodem. Ze werken  
aan het verkrijgen van een natuurlijk,  
oorspronkelijk evenwicht.
Onze produkten kunnen op vele manieren ingezet  
worden en werken mee aan de duurzaamheid van
onze planeet, de aarde.

Ondergetekend
;

Roland 
Plocher

ROLAND PLOCHER FILOSOFIE;
werk aan de oorzaak -----------------  
niet aan de symptomen

voor het welzijn van de Mens, Water, Dier, Bodem en Planten
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Welke invloed heeft Composteren op het Stalklimaat 
,  Hoefverzorging, Minder Vliegen, Betere 
Bodemstructuur?
Na het lezen van deze folder is alles 
duidelijk !!

plocher Compost Katalysator
is een natuurlijk Produkt; 
bestaande  uit een dragerstof met 
specifieke  katalyserende 
eigenschappen, die  het 
omzettingsproces van organisch  
materiaal zoals mest, gewas enz.  
versneld kunnen omzetten in  
volwaardige, gezondheids  
bevorderende mestof voor 
planten.
Het proces begint in de stal..
Gunstige Effecten;
•Gezond Stalklimaat door  
Ammoniakbinding (ondanks diep 
stro /  strooiselbed)....Luchtwegen, 
Huid,  Hoeven.

•Betere Hygiene / Minder  
Vliegen....Welzijn paarden....rust in 
de stal

•Bevordering = versnellen  
omzettingsproces....Afname 
Volume

•Beter Voedingsstoffen voor 
gewas,  Ammoniak wordt in 
Microbeneiwit  gebonden bijv. 
schimmelnetwerk en blijft in  de 
kompost van planten als stikstofbron  
aanwezig ter opname.
Stikstof verlies;
goede stalmest 20%, gemiddeld 
40%,

slechte 
60%

(Quelle: 
Faustzahlen)

•Compost bevorderdt het 
Bodemleven  (bijv. regenworm, 
micro - organismen)

•Humus opbouw leidt tot betere 
Water
- Lucht regulatie,  
Structuurverbetering = 
Verbetering  van de Biologische 
Kwaliteit van de  voeder / meststof 
en betere  mogelijkheid tot 
bewerken, Produktie  Verhogend

Door het toepassen van Plocher  
Compostversneller / Katalysator op  
plaatsen waar paarden regelmatig /  
langdurig verblijven of lopen kan 
men  het onstaan van stank 
voorkomen. Door  het voorkomen 
van een verrotting op  die plek is er 
ook geen voedingsbodem  voor 
ziektemakende kiemen, bacterien  
en schimmels!
Betere Hygiene en  Gezondheid = 
luchtwegen , huid en hoeven.

Kosten plaatje; €50 per liter incl 
BTW

Voorbeeld stal 3x4 meter:
50ml bij opstart, elke week 30ml, 
na 8 weken: ca 300ml gebruikt.
€15 = €1.80 per week.
1/3 minder strooisel nodig.

Snel composteren van 
mest,
uw paardemest in een waardevolle meststof omzetten

PH-Waarde van PLOCHER-composterende 
mestlaag

Hoge PH - Waarde in de verse 
mest.

Plocher Compost 
Versneller /  Katalysator 
;
Draagmaateriaal; Dolomiet
Artnr. ah 2631 - 125 g, Artnr. ah 
2641 - 2 kg,
Artnr. ah 2651 - 10 kg

Draagmateriaal; Bio-Melasse
Artnr. ah 2661 - 2 l, Artnr. ah 2681 
- 10 l  Deze werkt sneller en blijft 
homogeen in  oplossing

Toepassen; overgieten of 
sprayen -  produkt in ruim water
eerste Toepassing in de lege Stal; 
zonder strooisel
4 g of ml/m2 bijv. per Stal ca. 50 g /50 ml

Verdere Toepassingen in Stal;
1 x 30 g of ml bijv.2 x 15 g per Paard / 
week,
ook naar behoefte, let op 
geur  ontwikkeling!
Ieder paard is anders en iedere 
stal-situatie  is anders.

Meng de benodigde hoeveelheid 
produkt  met een hoeveelheid water, 
genoeg om het  oppervlakte van bijv. de 
stal te overgieten  of sprayen. ( bijv. met 
gieter)

Paddock, 
Zandplaats:  1 – 4 x 
per maand  
Hoeveelheid 50 g / 
50ml per 100m2

Koude temp. maakt 
de Melasse dikker; 
moeilijk te schenken 
/ doseren.

Materialen met 
warmer water 
schoonmaken

Weinig produkt is nodig voor het gewenste 
resultaat,
Composteer Katalysator per week / 
per

paard.

Mestlaag van ca. 5 Maanden oud. Dankzij plocher Compost-  
katalysator begint het omzettings / - composteer proces al in 
de stal4 5

omzettings / composteer - proces aan de hand van PH – waarde
 PH waarde 7 = neutraal = ideale zuurtegraad voor veel planten

Plocher Compost Katalysator



VERROTTEN = (anaerob) COMPOSTEREN = (aerob)

Zonder Zuurstof

Levensvernietigend
Sterke,bijten
de  
geur/stankGunstig voor;
Anaerobe minnende, schadelijke 
insekten,  "pest" insecten (vraat / 
ziekte)

Situatie;
Opbouw van verrottingsgassen  
Methan / Zwavelwaterstof en 
Stikstof  verliezen door 
AmmoniakopbouwEr onstaat;  
Rauwe - 
Humus /  
Insektenhumus
Opbouw van;
Toxinen (Giftstoffen), Virus - en 
schadelijke  besmettingen, daardoor 
een bevorderend  milieu voor 
"ziektemakers", die de gezondhei  van 
dier en plant in gevaar brengen.
Grondwater emissie;
Risico door vloeibare 
Gifstoffen en  
gezondheidsbenadelende 
stoffen

Met Zuurstof

Levensbevorderend
Geur arm, tot geurloos

Gunstig voor;
Aerobe minnende bacterien, 
gisten,  schimmels, 
regenwormen

Situatie;
Stikstof opbouw in Bacterien-/  
schimmeleiwit als permanente 
stromende  Voedingstoffen

Er ontstaat;
Echte blijvende Humus /
Regenwormhumus

Opbouw van;
Sporenelementen (bijv. Zink, Koper), 
Magne-  sium, Vitamines Enzymen und 
natuurlijke  Antibiotica. Virussen worden 
verstoord, geen  voedingsbodem voor 
"ziektemakers"
Grondwater emissie;
Geen Risico, doordat alle 
voedingstoffen  in gebonden vorm 
aanwezig zijn.

Verrotting en Compostering -  
Grote contrasten.
Levensprocessen in Compost, Mest en Bodem. (volgens; E. 

Hennig)

PLOCHER: In Samenwerking met 
de NatuurLiteratuur: "Geheimnisse der fruchtbaren Böden" 

E. Hennig

Hoe, en Waarom?

Plocher Compost Katalysator 1 x 
10 g of 2  x 5 g per week / per paard 
in de stal  sproeien (gemengd met 
water)

Begin van het zuurstofrijke  
omzettingsproces. 
Composteren; = Hygiene in 
stal. Gezondere lucht, bodem

-Minder uitmesten, wel opstrooien
-Ammoniak wordt gebonden = 
minder  geur, stank. Geen, 
minder vliegen.

-Vervolgens een waardevol 
eindprodukt!
-Snelle Volumevermindering
-Betere Voedingstoffen gewas,
-Activatie gezond Bodemleven,
-Humusopbouw

Het verschil tussen Ziekmakend en 
Gezondheidsbevorderend!!!

Fasen in het 
Omzettings -  
Composteerproces
Door de activiteit van 
Micro-organismen  steigt de 
temperatuur: de thermische  
hygieniserings - fase.
In deze fase blijven echter alleen 
gunstige  organismen leven! In 
omzettingsprocessen  onder invloed 
van zuusrtof is er geen  
voedingsbodem voor "ziektemakers" 
en  parasieten.
Daarna komt de omzet - fase en 
komen  organismen zoals de wormen 
hun werk  doen.DE compost krijgt 
een bruine kleur,  kruimelige structuur 
en kruikt naar schone  aarde = bijna 
humus.
In de afwerk - fase; de laatstse fase 
wordt het  materiaal echte humus. 
Herkenbaar aan zijn  "aarde" struktuur. 
Hierdoor makelijk te  verspreiden en te 
verwerken, op de gewenste  plek.
Uitstekend materiaal ter verbetering 
van de  te bewerken plek; weide, tuin, 
boomgaard  enz.

Met Plocher Composteer 
Katalysator  verhoogt men de 
biologische waarde  van de 
compost....zie het overzicht  
hiernaast, Rechts .... Verrotten 
naast  Composteren.

Dit is in het algemeen niet 
bekend!Paardemest en organisch 
materiaal  kunnen waardevolle 
voedingsstoffen  leveren, 
zonder overlast qua geur /  
stank en vliegen met zich mee 
te  brengen.

Waardevolle Compost brengt 
Leven!!

Paardemest levert essentiele  
Voedingsstoffen zoals; Sikstof, 
Phosfaat,  Kalium. Daarnaast 
levert paardemest -  compost 
ook nog andere belangrijke  
elementen.
Grondstof Mest - Gratis 
geleverd door  het paard!! 1 eetl, 15gr= ca. 10 g Plocher Compost 

Katalysator

onbehandelde mest is 
nauwlijks  omgezet, na 
periode van 1 jaar

Met Plocher Compost 
Katalysator  slecht na 8 
maanden

Ter voorkoming van uitdroging, Mest , 
Organischmateriaal afdekken metbijv; zeil, stro, 
vliesdeken

Uitdroging van de hoop kan ook 
voorkomen  worden door grootbladig 
gewas ter plekke

Wat te doen met paardemest?
Snel en op een natuurlijke manier composteren met Plocher Compost Katalysator

PH waarde 6,9

Composteren met Plocher Compost Katalysator= beschermt; Dier, Mens, Bodem,Plant,Klimaat, 
Grondwater.Composteren met een natuurlijke katalysator - minder Emmissie, Humusopbouw, 
Gezond Bodemleven =                                                          VERBETERDE PRODUKTIE VAN VOLWAARDIG GEWAS!!
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VEROTTI
NG

COMPOSTE
REN

Composteren;
voor het beste  resultaat
Breedte composthoop; ca. 2 - 3 
meter  Hoogte composthoop; 1.30 - 
1.50 meterOp een beschutte plek, afdekken 
met  zeil, om uitdroging te 
verhinderen.
De vochtigheidsgraad is essentieel 
voor
het composteren. Vuistproef; Bij 
een  handvol mest grijpen , zal geen 
vocht  eruitlopen, het compost 
materiaal zal bij  het openen van de 
hand ook niet uit  elkaar vallen, 
anders is het te droog.

De Lucht-toevoer is ook essentieel; 
want  alleen dan kan er een aeroob =  
zuurstofrijk omzettingsproces plaats  
vinden. Dus niet volledig afsluiten.
Het organisch materiaal met 40 
gram  produkt / per m3 ( 
gemengd in  overvloedig water) 
overgieten.
Opbouwfase duurt 3-4 weken.



Weide onderhoud hofrijschool 
Bückeburg
„Sinds 2 jaar onderhouden wij onze 
weide  met behulp van het Plocher 
Vitaal plan.
We mulchen onze weide om het gras op  
goede lengte te houden voor begrazing 
door  onze hengsten. We waren 
verbaasd met de  resultaten op onze 
weide met het onderhoud  ervan met 
uitsluitend de Plocher produkten!

Een sterke grasmat, met snel 
herstel ook na  evenementen erop 
te heben gehad.
Betere groei, zelfs in drogere 
perioden en het  onkruid is 
verminderd" sagt Hofreitmeister  
Wolfgang Krischke.

De gebruikte Plocher 
produkten waren;  Plocher 
humusbodem me,
Plocher 
blatt-speciaal  en 
plocher pflanten 
me.
Dirk Busmann

"HumuSana ist een opstrooi - systeem 
met  Miscanthus-Pellets, dat door de 
inzet van  Plocher Compost Kataysator 
veel langer dan  normaal, in het 
verleden in de stal kan blijven  liggen. 
Vooral in de loopstal. Het bouwt een  
mooie vaste onderlaag op, de paarden  
voelen zich er erg goed op".

Aline Derschug, ook te zien op internet  
weblog Internet-Blog „Blue & Aline“ 
(https://  blue-aline.de) beschrijft haar 
ervaring; "We  gebruiken het produkt 
Plocher Compost  Katalysator al voor 2 
jaar en zijn meer dan  tevreden. De 
paarden liggen er graag op en  blijven 
ook sconer. Ons paard met  
ademhalingsweg problemen heeft er 
ook  baat bij; symtoomvrij (minder 
prikkeling).  Het uitmesten en 
schoonmaken van de stal is  veel 
makkelijker dan voorheen en we  
hebben veel minder volume aan mest.
Samenvattend; we zijn zeer tevreden met 
het
gebruik van het Plocher Compost 
Katalysator

product"

aline Derschug & Blue hofreitschule Bückeburg

DE DUITSE 
RIJVERENIGING EN DE  
ORGANISATIE VAN 
DUITSE DIERENARTSEN
houden voor paarden de 
grenswaarde van  Ammoniak 
in eenstal op minder dan 10 
ppm,.

 De concentratie 
Waterstofsulfide /  
zwavelwaterstof moet onder 
de meetbare  grens liggen ( 
komt vrij bij verrotting van  
organisch materiaal). Giftig 
gas.

De grenswaarde voor CO2 - 
concentratie is  1500 ml/m3 
in de directe omgeving / stal.

"PLOCHER- Paardestal";
De gemeten Ammoniak waarden 
in de stallen  waren; NH3 min. 0 
ppm

           max. 1 ppm       
Bijna geen vliegen!!, 
(in de zomer)

Ervaringen na 1 jaar 
gebruik;
•Duidelijk minder Ammoniak in de stallen

• Bijna geen vliegen ontwikkeling in de 
zomer•Gezond stalklimaat

•Positieve invloed op hoefgezondheid
•Warmer ligbed in de winter
•Zuurstofrijke omzetting van de 
mest -  composteren van de 
stalmest

•Produktie van waardevolle mest /  
voedingstof voor het land, tuin wei 
enz.

•Reduktie van "ziektemakers" in de 
stallen -  algehele gezondheid

•Duidelijk minder vaak uit mesten, 
wel  opstrooien. Minder volume in 
mest  hoop. Generalvertretung 
Polen Alex
Gamza www.plocher-polska.pl
Stall von Lothar König 
http://koenig.pl  Vertrieb 
http://plocher-konie.pl

"Controle - Pferdestall";
De gemeten Ammoniak waarden in de 
stallen  waren;    NH3 min. 7 ppm

                                   max. 18 
ppm

In beide situatieties werd direct boven 
het  strooisel gemeten op 10 
verschillende plaatsen  in de gehele 
stal.

Aerobe Compostering van Paardemest naar 
Humus  begint in de stal, voordelen voor paard 
en eigenaar

Vergelijk de Ammoniak waarde

Meetinstrument welke ontwikkeld is 
voor  proffesioneel gebruik!, 

Dierenarts,  Landbouwspecialisten 
enz.

Elk paard is uniek...Heeft zijn eigen stal gedrag qua 
mestplekken,erdooor heen  lopen en hoeveelheid urinelosing.
Ammoniak produktie hangt ook af van; voer, soort strooisel, 
ventilatie, leeftijd  en gezondheidsniveau.
Maar Plocher Compost Katalysator doet zijn werk!!
Door het aanpassen van de toepassingen per week ( meerdere keren 
of grotere  hoeveelheden) kan het bij iedereen naar tevredenheid het 
beloofde resultaat
leveren.
Na verloop van tijd weet je hoe het bij jou het beste werkt!
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PRAKTISCHE FEiTEN;

GEZIEN IN DE PRAKTIJK

STAL BLIJFT  DROGER

DUIDELIJK GEEN / MINDER 
OPBOUW  VAN AMMONIAK IN 
DE STAL; DENK  AAN 
LUCHTWEGEN EN HUID EN  
HOEVEN

DAGELIJKS MEST WEG - 
ZONODIG  OPSTROOIEN 
VOLDOENDE

VEEL MINDER VAAK UITMESTEN

MINDER STROOISEL 
GEBRUIK IN  
TIJDSPERIODE

COMFORTEBEL, WARM, 
SCHOON EN  DROOG BED VOOR 
HET PAARD (BIJ  METING ROND 
17GRADEN CELSIUS IN  
STROOISEL NA ENIGE WEKEN)

BIJ UITMESTEN
GEEN NATTE, DRUPPENDE 
MEST,  GEEN STANK,
MINDER VOLUME DAN 
VOORHEEN

MINDER / GEEN VLIEGEN

http://www.plocher-polska.pl/
http://koenig.pl/
http://plocher-konie.pl/


" Door het natuurlijke evenwicht in de bodem te stimuleren en daarna te 
behouden,  hebben we produktie van volwaardige voeding bijv. gras en 

hooi. Ze bevatten dan de  essentiele voedingsstoffen. Dat zal de 
gezondheid bevorderenA. Voisin

In het voorjaar, wanneer de temp boven 7graden Celsius is de gecomposteerde mest verspreiden 
op het land.

De juiste biologische samenstelling van de compost is bepalend voor de humusopbouw in de 
Bodem. verder in het  seizoen zal de compost ook bijdragen aan een betere opbrengst. Produktie van 

kwaliteit;
 - Bemesting met gecomposteerd 
mest; met behulp van Plocher 
Composteer Katalysator. Bijdrage tot 
verkrijgen van “natuurlijk evenwicht”, 
waarin alleen Gezondheids – 
bevorderende Micro –organismen, 
Bacterieen, en Schimmels kunnen 
leven.
  - Activeer en verzorg de Bodem en 
Bodemleven, dei verantwoordelijk zijn 
voor;
 de aanmaak en de verspreiding van 
voedingstoffen voor de plant. 
 Structuur van de aarde; water/ Lucht 
regulatie in droge en natte tijden. 
Diversiteit in de fauna en flora betekent 
het verminderen van onkruiden en 
ziekten.

Selenenhof Lachendorf bei 
Celle
Uitgangspositie; een heide-achtige 
weide;
In April namen we een “spade proef”; de 
bodem was verdicht en rook wat vies.

In Mei, dus 1 maand later, hebben we 
het veld met Plocher Humusbodem 
activator me behandeld; 1,5 Liter/ per 
Hectare.

Na 5 maanden hebben opnieuw de 
“spade proef” gedaan; de bodem was 
veranderd van structuur, nu kruimeliger! 
De aarde rook ook minder vies, nu meer 
naar bosgrond.

En dat na slechts 1 besproeing!
Het gras op de controle- weide was 
minder fris en sterk; minder vitaal, dan 
op de weide behandeld met Plocher 
Humusbodem activator me.
 www.botanikus.de   

verspreiding van het 
produkt;  HumusBodem 
activator

volwaardig 
gewas

bemesting op het land

Praktisch voor kleinere oppervlakten

PLOCHER-Vitaalpla
n verzorging / onderhoud weide en 

graslandToedienen op het land PLOCHER-Produkten Hoeveelheden Opmerkingen
Bij de Start in het vroege  
voorjaar (boven 7gr. C)  
Vervolgens;: na een  
bewerking /na maaien  
Flächenkompostierung 
der  
Nachmahd/Geilstellen

  
plocher humusbodem 
me  Artikelnummers
ak 7061 2 l, ak 7071 10 l

500 ml - 1 Liter/ha
Bij Bodemsanering; 2 l/ha
Op kleinere 

vlakken;  10 - 50 ml 
per 100m2

Produkt mengen met ruim  
water, dan over het veld  
sproeien ( kleinere 
vlakken bijv.  sprayen met 
handsprayer )

• niet op bevrorengrond
• het liefst net voor regenval

ca. 2 weken later op het  
nieuw groeiende gras, ter  
bevordering van de  
fotosynthese en 
wortelgroei

plocher planten do/me
ap 3041 2 kg, ap 3051 10 kg
ap 3061 2 l, ap 3071 10 l

plocher blat-speciaal me
ap 3461 2 l, ap 3471 10 l

200 g bzw. ml/ha

100 ml/ha

Produkt mengen met 
ruim  water, dan over 
het veld  sproeien. ( 
kleinere vlakken  bijv.
sprayen met handsprayer )

Veldspuit 
mengsel:  200 
- 400 ml/ha

Bemesten; Met gecomposteerde (Paarde)mest / Drijfmest , behandeld met 
Plocherprodukten  (40 g/m3)
Voordeel: optimale wortelgroei,versnelde fotosynthese,, biologische hoogwaardige, 
smakelijke  voeding en een vaste, sterke grasmat

Rechts; veld verzorgt met Plocher 
produkten,  verbeterde Bodemleven = 
water/lucht regulatie

Uitgangssituatie en na Plocher Humus 
Bodem.me
na 5 maanden, verbeterde structuur; 
kruimeligWaarom smaakt mijn hooi 

niet?
Het gebruik van zware machines 
leidt tot  Bodemverdichting. Door 
gebruik van  chemische 
toevoegingen en verkeerd,  
"verrotte" (drijf)mest ontstaan 
hygiene  problemen in de bodem. 
"ziektemakende"  kiemen, 
bacterien en schimmels kunnen de  
oogst (hooi) in gezondheids- 
afbrekend  voer veranderen, 
zonder dat men het ziet  met het 
blote oog.
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BODEMLEVEN ACTIVEREN 
=  PRODUKTIE EN 
GEZONDHEID
onderhoud voor weide en grasland

http://www.botanikus.de/


      
“Gezondheids-

problemen 

kunnen 
ontstaan door 

het eten van 

voeding uit een 

“zieke” bodem.”

          E
. Hennig

 “JE BENT WAT JE EET”; dat geldt ook voor het paard.

DOEL; GEZOND, VITAAL PAARD……..WAT PRESTATIES KAN 
LEVEREN
VOEDING; en Plocher Bodem/Plant/Mest produkten; NATUURLIJKE 
KATALYSATOREN.
Plocher produkten passend voor Ecologisch en Duurzaam gebruik van het land.                          
Ook toegestaan in de Biologische Landbouw. Gezondheidsbevorderend.
NIEUWE KIJK OP BODEMLEVEN EN PRODUKTIE, GEWASBESCHERMING, VOEDINGSTOFFEN 
EN NOG MEER……..

Beter Bodemleven betekent; - Micro-organismen verhogen de vruchtbaarheid, werken 
aan de Bodem structuur, verhogen de Weerstand en de hoeveelheid direct opneembare 
voedingsstoffen voor de plant. Bieden Bescherming door produktie van beschermstoffen 
tegen vraat en ziekte (o.a. antibiotica gelijke stoffen). Na bereiken van een Natuurlijk 
Evenwicht.
EFFECTEN;
- Produktie van gewas met betere Voedingsstoffen, Verhoging Biologische Waarde.

 -  Betere Bodem Structuur van de bodem = Vocht en Luchtregulatie in droge en natte tijden. 
Gangenstelsel Bodemdieren bijv. Wormen zorgen ervoor dat wortels van de plant beter bij 
voedingstoffen en vocht kunnen.  In natte tijden betere doorlaatbaarheid en minder erosie van de 
bovenste grondlaag.

- Verbeterde, constante Groei van gewas door Natuurlijke Katalysator produkten. Verbetering 
Wortelgroei en verhoogde Fotosynthese.

-Produktie meststoffen door bijv. Regenwormen, produceren  wormenmest=Stikstof, Calcium, 
Magnesium en phosphor.

- Het Natuurlijke Evenwicht in de Bodem zorgt voor voedingsbodem en Leefmilieu voor 
GEZONDHEIDSBEVORDERENDE organismen; bacterien, micro-organismen en schimmels. 
Parasieten en “ziektemakers” kunnen daar niet goed leven.

-Minder Bewerkingen nodig,geen / minder chemische toevoegingen=milieu vriendelijk=Grondwater, 
Bodemvervuiling, geen schade aan het gezonde Bodemleven.

CHEMISCHE BEWERKINGEN SCHADEN HET BODEMLEVEN=Natuurlijk 
Evenwicht.
CHEMISCHE STOFFEN KUNNEN DIRECT OF NA ENIGE OPBOUW HET OPTIMAAL 
FUNCTIONEREN VAN ORGANEN EN HUN SYSTEMEN IN EEN LICHAAM 
NEGATIEF BEINVOEDEN EN DUS OOK DE OPTIMALE GEZONDHEID VAN HET 
PAARD. 
Gevolgen; gezondheidsklachten = verminderde prestatie!!

Hulpmiddelen voor 
Natuurlijk, 
Duurzaam 
verbouwen van 
voer. plocher humusbodem me plocher planten do/me plocher blad-speciaal me

Planten hulpmiddel:
Verbeterde fotosynthese en 
Wortelgroei.  
Verhoogt de Biologische Waarde. 
Weinig product is nodig!

Draagmateriaal: Dolomiet
 Artikelnr. ap 3041 – Gewicht: 2 kg  
Artikelnr. ap 3051 – Gewicht: 10 
kg  Draagmateriaal: Bio-Melasse
Artikelnr. ap 3061 – Volume: 2 Liter  
Artikelnr. ap 3071 – Volume: 10 Liter

Planten hulpmiddel;
Ter ondersteuning van de 
genetische blad-eigenschappen.
 Kan tegelijkertijd met Plocher 
humusbodem activator worden 
opgebracht. Weinig product is 
nodig!

Draagmateriaal: Bio-Melasse  
Artikelnr. ap 3461 – Volume: 2 
Liter  Artikelnr. ap 3471 – 
Volume: 10 Liter

Deze weide is 
bemest met 

gecomposteerde 
paardemest en 

Plocher produkten; 
PLOCHER-Vitaalpl

an. Zie pag. 11

1
2

Bodem hulpstof op 
Melasse-Basis:   Ter activatie 
van het Bodemleven.
 Toepasbaar in de gehele 
agrarische sector, Biologische 
teelt en Bosbouw
.  
Eenvoudig in gebruik en werkt 
snel!

Draagmateriaal: Bio-Melasse  
Artikelnr. ak 7061, Volume: 2 
Liter
Artikelnr. ak 7071, Volume: 10 
Liter



Deze schijf is voorzien van 
Roland Plocher Integral 
Techniek en heeft de unieke 
eigenschap dat het 
HARMONIE kan brengen in 
een Verstoord gebied. Deze 
verstoringen hebben de 
eigenschap om de 
Levenskracht en Vitaliteit af 
te breken. De 
HARMONISER zet deze 
verstorende energie om in 
Levenskracht opbouwende 
energie.

Werkzaam in een gebied van 29 
meter radius; vanuit het centrum.
Artnr. az 4011 - Ø 21 cm, Ton

ELECTRIICITEITS-BEDRADING EN 
APPARATEN BEWERKSTELLIGEN EEN 
ELECTRO/MAGNETISCH VELD.  
DEZE VELDEN KUNNEN EEN 
NEGATIEVE INWERKING HEBBEN OP 
MENS, DIER EN PLANT.
DE PLOCHER ENERGIE-ONSTORING 
HOEK BRENGT HARMONIE IN 
ENERGIESTROMEN, FILTERT 
BELASTENDE INFORMATIE ERUIT; DE 
ENERGIE WORDT VOOR HET 
ORGANISME VERDRAAGZAAM 
GEMAAKT.

TOEPASBAARHEID;
IN HUIS, DE AUTO, TRACTOR, 
DIERVERBLIJF

GETEST DOOR; KINESIOLOGIE EN ANDERE 
NATUURKUNDIGE METINGEN.

 Kort na installatie al werkzaam en 
merkbaar.

  Voorzien ROLAND PLOCHER INTEGRAAL 
TECHNIEK: SPECIFIEKE 
EIGENSCHAPPEN.
Materiaal: RVS, grootte: 3 x 3 x10 cm
  Artnr. ha 6111.

Het LICHAAM  is een ANTENNE……
het reageert immers op trillingen = 
energie 

Het lichaam reageert op Electrische en Electromagnetische 
trillingen = energie.
 
In het lichaam bevinden zich lichamelijke systemen en hun functies die afhankelijk zijn 
van de “electronische impulsen/boodschappen “ die tussen elkaar worden uitgewisseld. 
(bijv. Spieren, hersenen).

Ieder Dier en Mens heeft een verschillende Tolerantie Waarde om te kunnen blijven functioneren in al 
zijn lichamelijke systemen onder invloed van het ontvangen van teveel trillingen, die niet door het lichaam 
gebruikt kunnen worden. 
Dit soort straling veroorzaakt “Electrostress”…het lichaam reageert op deze stress hetzelfde als op andere 
stressfactoren die het zal ervaren in zijn leven.
Het lichaam en al zijn systemen komen in een “vlucht – vecht” instelling. Het betekent dat het lichaam in een 
overlevings fase gaat functioneren; essentiele functies krijgen voorrang en minder belangrijke systemen 
krijgen minder energie en kunnen hierdoor NIET meer optimaal functioneren. Voorbeeld de spijsvertering is 
minder belangrijk als de hartfunctie.

Op dit moment is de maatschappij uitgerust met allerlei Draadloze Communicatie middelen, deze 
zenden allemaal trillingen uit die we niet kunnen zien........Wanneer we ze zouden kunnen 
zien,…..zouden we schrikken van de hoeveelheid, vooral als we zagen dat ze zelfs door materialen heen 
dringen ( Ramen, Stenen, Hout).

Langdurige blootstelling aan Electrosmogg is wereldwijd onderzocht en er zijn verbanden gelegd 
tussen deze soort van stress en het onstaan en de uiting van allerlei gezondheidsklachten. 
Uiteenlopend van hoofdpijn tot kanker.
Doordat het op ieder lichaam verschillende symptomen geeft is het wetenschappenlijk moeilijk te 
bewijzen. Maar vele doktoren en specialisten en wetenschappers stemmen ermee in dat het de 
Gezondheid schaadt.            

       Het is nooit bewezen onschadelijk te zijn op Biologische 
processen!
Voorbeeld;   WiFi signaal zit op dezelfde golflengte als de hersenen; hierdoor blijft het de hersenen 
en de systemen aansturen/prikkelen………d.w.z. ook gedurende de slaap blijft men Actief 
gehouden………wat volgt is overprikkeling en oververmoeidheid van bepaalde organen en 
lichamelijke systemen.

RESULTATEN BIJ: 
Stalondeugden, Onrust, 
Nervositeit, Wijken voor 
plaatsen in rijhal,arena. Ten 
goede van de Gezondheid.
Soms 24 uur na plaatsen!

  BEIDE ARTIKELEN;
Verhogen de Bovis 
waarde = levenskracht
  - MAKKELIJK TE 
PLAATSEN
  - BLIJVEND WERKZAAM
   -GEEN ONDERHOUD
  - HIERDOOR LAAG IN 
KOSTEN

GRATIS ADVIES EN 
INFORMATIE

Jake Brandes Tel nr. 0625122221
Punthorst

Bezoek aan huis mogelijk/in 
overleg zonder extra kosten

plocher stal-harmonizer
plocher e-smog-winkel

SOORTEN 
VERSTORINGEN;

--DRAADLOZE 
TECHNIEK/COMMUNICATIE, 
UMTS, 3G,4G, 5G, DECT, WIFI 
ENZ

--GEOPATISCHE/AARDSE 
STRALING; WATERADERS, 
BREUKLIJNEN, 
AARDSTRALEN.
AL EEUWEN BEKEND OM 
ZIJN INVLOED OP HET 
FUNCTIONEREN,
WELZIJN
EN DE GEZONDHEID VAN 
MENS, DIER EN PLANT. 

WAT KUNNEN WE 
HIERTEGEN DOEN?

- MAAK ZO MIN MOGELIJK 
GEBRUIK VAN DRAADLOZE 
SYSTEMEN; VAAK KAN HET 
GEWOON MET EEN 
“SNOER”EN “STEKKER”.

- BEPAAL WAARVOOR JE 
HET ECHT NODIG HEBT EN 
WANNEER? EN VOOR 
HOELANG?

- LAAT LICHAAM EN GEEST 
RUSTEN EN HERSTELLEN IN 
DE NACHT!! …….ZET WIFI, 
4G ENZ AF GEDURENDE DE 
NACHT.

Voorbeelden klachten; 
hoofdpijn, spierklachten, 
vermoeidheid, geestelijke 
spanning, onrust, desorientatie, 
depressief gedrag,
Verstoorde spijsvertering enz.

Verbeter het 
leefmilieu

Harmoniseren 
van verstorende  
signalen

Harmonisieren van 
Geopatische zones, 
Electrostrees belasting door 
draadloze Techniek; 
zonnepanelen, WiFi, 4G, 5G, 
UMTS, Smartmeters Enz.
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          VITALITEIT = 
GEZONDHEID
Evenwicht in sociale, mentale en 
lichamelijke aspecten in het leven 
van het paard.
Gezondheid hangt af van vele 
factoren. De oorzaak van 
gezondheidsklachten zijn soms 
multi-factorieel. Vaak zijn er 
meerdere dingen de oorzaak.

Een onbalans hoeft niet direct tot een 
zichtbare of merkzame uiting te 
komen. Vaak is het een opstapeling 
van meerdere dingen voordat er 
problemen onstaan. Daarom is het 
vinden van de oplossing ook niet 1 
ding.
Een paard kan niet praten om te 
vertellen wat hij voelt…..dat is 
jammer in dit geval.

Belangrijke factoren voor het 
paard zijn Gezondheid zijn; 
voeding, huisvesting, beweging 
en social gedrag. 

Het gedomesticeerde paard is 
afhankelijk van de mens, kan 
niet meer beslissen waar en wat 
hij gaat eten, hoever het gaat 
lopen enz.
 Niets is meer zoals 
oorspronkelijk!
Paarde-eigenaren moeten dan 
de Gezondheid van hun paard 
beoordelen aan zaken zoals;
vacht, mest, eetlust, energie 
niveau, gedrag, slijmvliezen, 
mobiliteit,voortplantingsvermog
en prestatie enz.

De “oorspronkelijke, 
natuurlijke situatie”; ETHOS 
Van PLOCHER.

Met de “natuurlijke”benadering van 
problemen kunnen we het paard 
helpen om weer in balans te komen.
Het “oorspronkelijke van de Bodem, 
Gewas en Hulpmiddelen ten 
behoeve van de verzorging horen 
thuis in de ethos van Plocher 
produkten.
Effectief en deel van de Kringloop 
der Natuur….niet belastend voor dier 
en milieu.
Plocher produkten zijn Effectief, 
Innovatief en Duurzaam…..op zoek 
naar herstel van het “natuurlijke 
Evenwicht”.
EEN STUKJE NATUUR EN EEN 
STUKJE ONGEKENDE TECHNIEK.
EEN WARE ONTDEKKING!!

Plocher Hoefverzorging; draagmateriaal 
dolomiet
 Artnr. ah 2831 - 125 g
Vitaliserend, ten behoeve van de natuurlijke hoef-straal 
verzorging.

Uitwendig aan te brengen; 1 theelepel per hoef in vet.
Of 1 theelepel  in een hoeven bad, per liter water.
Aan te passen naar behoefte;
Onderhoud = 1x per week

“na 1 keer de hoeven te baden, ruiken ze niet vies meer! Mijn 
pony heeft daar altijd last van”, ondanks een schone stal.

“Resultaat; Gezondheid van de hoef verbeterd en  ik zal nu elke 
week zijn hoeven baden”.
Esther B, met Tinker Charlie

 

Discipline; Western rijden.
Georg Behr, “meister” in Europa, 
Duitsland, Kalf-Paard Europees 
Kampioen,isal sinds enkele Jaren 
een tevreden klant.

 “ik gebruik Plocher produkten 
voor mijn weide onderhoud, in 
de stallen en voor de paarden”
Op de foto is Georg te zien met zijn 
dochter, die vele titels behaalt heeft 
in haar discipline, in Duitsland.

Terrugem – Portugal, Fokker 
“Arabieren”

Tevreden over het gebruik van 
Plocher produkten. 

Gaspar Magarreiro Georg Behr

PLOCHER-Produk
ten worden 
vervaardigd met 
de  ROLAND 
PLOCHER®  
integral -Techniek.
PLOCHER-Bodem 
Hulpstoffen, PLOCHER-  
Planten Hulpmiddelen en 
PLOCHER   geregistreerd bij;   
EG-Öko-BasisVO 834/2007.

 PLOCHER GmbH integral-technik is
 wettelijk ingeschreven als;

 HANDEL IN ECOLOGISCHE 
PRODUKTEN MET KATALYTISCHE 
WERKING. gecertificeerd; ISO 9001:2015 
=kwaliteitsmanagementROLAND PLOCHER ZIJN VISIE; PLOCHER-Hoefverzorging

Vitaliteit van het 
paardBetekent welzijn voor het dier, krachtig en mooi!
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KLANT ERVARINGEN;
 
HARMONIZER EN ENERGIE ONTSTORINGSHOEK; H. B. Overijssel
 Mijn paarden schopten altijd tegen de stal wanden, het verstoorde mijn nachtrust. Op zaterdagmiddag de 
Plocher E-Smog        produkten geinstalleerd. Die zelfde nacht goed geslapen en de paarden waarschijnlijk ook. 
Vanaf die dag geen geschop tegen de wanden meer. Dit zal mij en de paarden goed doen!
 
 
COMPOSTEER KATALYSATOR IN DE STALLEN/ BODEMLEVEN ACTIVATOR KATALYSATOR; 
Paardenhouderij B, Overijssel
 Sommige van onze paarden zijn grote drinkers…..en plassen dus grote hoeveelheden. De stallen hebben een 
dichte,     betonnen vloer. Het gebruikte strooisel is vlas, gehakseld stro, houtkrullen, stro..kortom van alles!
 Maar niets was zo efficient om de stal droog te houden zonder vaak uit te mesten en veel strooisel te gebruiken. 
Bij het uitmesten drupte de urine altijd uit het strooisel. 
Nu gebruik ik Plocher Composteer Katalysator op Melasse basis; 1x per week 30ml, gemengd met water in een 
gieter. 
Ik  ben echt verbaasd over het resultaat;
   comfort voor het paard;
 - geen nat bed, Paard bleef schoon en Hoeven niet belast door Ammoniak 
 - geen nare lucht,
 - warm bed doordat het strooisel er weken in kan blijven.  (overdag buiten – `s nachts op stal) Tot wel 8 
weken!!
-   Minder werk, alleen dagelijks mest eruit en opstrooien wanneer nodig.
- Uitmesten was geen vies karwei, geen gedrup en geen urine op de stalvloer.
- Totale volume was minder dan voorheen; zonder gebruik Plocher product
- Besparing op strooisel
   Kosten waren; €7.50 euro per stal, 3 M x 4 M, per week aan Plocher Compost Katalysator
Bijkomende effecten zijn; minder snelle opbouw van mesthoop = het composteer proces gaat door! d.w.z. betere 
kwaliteit mestof qua voedingstoffen gewas en activatie van gezond bodemleven! Dat levert mij goede groei van 
gezond gras voor het volgende seizoen!  Ik ga er zeker mee door!

BODEMLEVEN ACTIVATOR KATALYSATOR OP DE WEIDE;
Na 1 x behandeling van de weide zagen we - sterker gras en - meer groei. - Ook zagen we na een aantal weken 
wormen uitwerpselen tussen het gras……..dat was anders nooit. Later in het seizoen hebben we de weides nog 
een keer behandeld. 
Dit bracht weer aanvullend resultaat….we zijn benieuwd wat het volgende groei-seizoen ons zal brengen.
 -In natte perioden zagen we dat zelfs na zware regenval het water beter weg kan zakken dan voorheen; - 
betere doorlaatbaarheid.  Prima produkten. Natuurlijk en Milieu vriendelijk!!
Paardenhouderij Familie B te Overijssel

WEIDE ONDERHOUD; PLOCHER HUMUSBODEM ACTIVATOR = 
VERHOOGDE PRODUKTIE VAN GEZONDE, WAARDEVOLLE 
VOEDING, NATUURLIJK EVENWICHT
PLOCHER PLANT – GROEI HULPMIDDELEN; VERBETERDE – 
GROEI/WORTELGROEI 
STALKLIMAAT VERBETEREN; PLOCHER COMPOST KATALYSATOR = 
AMMONIAK REDUKTIE; GEZOND VOOR HUID, HOEVEN, 
LUCHTWEGEN. GEEN VLIEGEN!
VERBETER GEZONDHEID - LEEFMILIEU: HARMONISEER 
ELECTRONISCHE EN AARDSE VERSTORINGEN MET PLOCHER 
HARMONIZER EN ONTSTORINGSHOEK

Hulp voor het paard, 
weide en stal
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