
Bodemleven, uw natuurlijke, ideale hulp voor opimalisatie produktie mogelijkheid

MILIEU VERANTWOORELIJK BOEREN

E-Smog / Straling

Rentabiliteit & Qualiteit

Wetenschap

Klanten ervaringen

 BODEMLEVEN!

De Bodem is de basis van Kring-Loop-Landbouw.
-Duurzaam Bodem gebruik
-Bodemverbetering

De Bodemgesteldheid is bepalend voor haar 
gebruiksmogelijkheden.
Voorbeelden van beperkingen; slechte bodemstructuur, 
ontwateringssituatie, vruchtbaarheid enz.

Duurzaam, Ecologisch en rendabel werken met   
natuurlijke Stikstof binding d.m.v.PLOCHER-Produkten, 
Activatie Bodemleven, verhogen van Produktie bevorderende 
eigenschappen van de Bodem/Aarde. 

.
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Aerobe, met zuurstof 
Agrarisch management

Composteer Mest
     voor Humus opbouw

= vruchtbare grond

Plocher - Filosofie
Verrotting-Composteren

Bodem en Planten



Het PLOCHER-Gezondheidsconcept
ter Bevordering van Vitaliteit en
           het Welzijn van Mens, Water, Dier, Bodem en Planten.

Beste Lezers,
Ik ben Roland Plocher, ingenieur van oorsprong.    
40 jaar geleden heb ik me gericht op het ontwikkelen van 
Natuurlijke Katalytische produkten. 
Met als Werking/Doel; het activeren, versnellen en optimaliseren 
van de Oorspronkelijke Natuurlijke eigenschappen, voor dat 
specifieke produkt. Deze eigenschappen zijn energetisch 
overgebracht op dragermateriaal.
Voordelen; 
Geheel Natuurlijk -weinig produkt is nodig voor een resultaat - eenvoudig in gebruik 
- Ecologisch, geschikt voor Biologische sector - brengt de natuur weer in zijn
Natuurlijk Evenwicht - stimuleert Bodemleven -  Rendabel - brengt produktie van
Gezonder materiaal en Voedsel -  bevordert de Vitaliteit - volwaardige Voeding.

Bovendien geheel Milieu - vriendelijk = dier, mens, water, lucht en aarde..

Duurzaam = voor op korte en lange termijn

DAAROM;  Sta open voor een kennismaking met Plocher Produkten!!

Bodem - Planten- dieren - Water - Mens!
Hartelijke Groeten; 

Roland Plocher

Aerobe= met zuurstof 
Agrarisch management

Oorzaken 
Behandelen

NIET

Symptomen 
Bestrijden

       „Alles, wat tegen de Natuur in gaat, heeft op de lange termijn geen voordeel meer.“
Charles Darwin
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FILOSOFIE,ROLAND PLOCHER

MILIEU NEUTRAAL!



Gebaseerd op de kennis en ervaring dat het niet de materie is die het effect 
creëert, maar de energetische informatie, ontwikkelde Roland Plocher een 
natuurlijk, hulpbronnenbesparend, fysiek proces van niet-magnetische 
informatieoverdracht voor de gerichte, katalytische activering van biologische 
processen.

Het PLOCHER-systeem is onafhankelijk van plaats, tijd en persoon, kan op elk 
moment worden gereproduceerd en de resultaten kunnen worden 
geverifieerd met conventionele meetmethoden. Aan de voorwaarden voor 
wetenschappelijke basisvereisten is dus volledig voldaan.

Meer dan 40 jaar ervaring spreken voor zich: PLOCHER-producten bieden 
perspectieven voor mensen - water - dieren - bodem - planten, die een 
natuurlijk recyclingmanagement mogelijk maken inclusief milieubescherming 
(bodem, water, klimaat) en ook helpen om kosten te besparen!

UITLEG VAN 
PLOCHER-Systeem

We ondersteunen de 10 
principes van het 
Globalcompact.

www.unglobalcompact.org

Wij  gebruiken Plocher-Produkten 
sinds1980:

Het levensonderhoud veiligstellen 
door duurzaam, economisch beheer 
begint bij het verfijnen van de eigen 
productiemiddelen van het bedrijf, 
vloeibare mest / mest, want 
bemesten betekent het revitaliseren 
van de bodem! 
De planten proberen te bemesten 
(chemisch) is een oud maar 
verkeerd idee. 
Feit is dat de bodemorganismen 
eerst de anorganische 
voedingsstoffen moeten omzetten 
zodat de planten ze zelf kunnen 
opnemen.
Daarom ligt onze focus op de 
bodem. Het is uw kapitaal en de 
sleutel tot zakelijk succes en 
biologisch voedsel van hoge 
kwaliteit!

= Emissiebescherming = 
Klimaatbescherming , Actief 
bodemleven = Bodem- en 
gewasbescherming = 
Grondwaterbescherming PLOCHER-
producten ondersteunen u!
PLOCHER-technologie, bewezen 
sinds 1980.
Hulpmiddelen bij Duurzaam, 
Ecologisch Boeren

• Bespaar kosten
• Inkomen veiligstellen
• Werkuren verminderen
• Biologisch produceren
• Om het milieu te

beschermen

DUURZAME 
Landbouw 
met PLOCHER

Op deze manier met het 
land omgaan geeft de 
boer een goed gevoel!

Het verblijdt ons dat u interesse toont 
in onze produkten....en ze misschien 
 gaat inzetten op uw bedrijf.

Hartelijke Groeten

Monika Junius, 
Dipl. Ing. (FH) agr. 
Bedrijfsleidster van Plocher.de

Goedkeuring,Registratie: 
Overeenkomstig met; EG-Öko-BasisVO 

834/2007 

Vermeld in de FIBL CH

Geregistreerd volgens Art.9 
Diervoederhygiëneverordening (EG) 

183/2005

Bodemadditieven en 
plantadditieven

volgens

Meststoffenverordening (DüMV)

Voor alle PLOCHER-producten is er 
geen gebruikersrisico in de zin van 
de Productaansprakelijkheidswet

(geldig sinds december 2000 (EG) 

 "Duurzaam Boeren" en "Produktie"

Actuele onderwerpen voor de boer/landbouwer.

„Alleen maar de unieke  eigenschappen uit de natuur zijn toegepast" 

ROLAND PLOCHER® integral-techniek is vooruitstrevend, Duurzaam en Effectief.

 Qualiteitscontrole  PLOCHER 
GmbH Integral-Techniek is 

gecertificeerd volgens ISO 9001: 
2015 kwaliteitsmanagement 
voor het verkoopgebied van 

ecologische, katalytische 
produkten.

Bedrijfsgebouw in MeersburgErnst JungRainer FranzRupert Paulus Produktie
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WERKINGSPRINCIPE VAN 
DE ROLAND PLOCHER INTEGRAL 
TECHNIEK
Vertaling; "Plocher-Produkten.
De gerichte, Katalytische Activering van
 Biologische Processen"

 Milieu Neutraal Boeren!



Kringloop vriendelijk,

Natuurlijk

... en ideaal voor conversie/transitie bedrijven:
Gemakkelijke en snelle overgang naar biologische landbouw...

•  Oorzaak behandeling! 
• geen symptomen.
•  eenvoudig in toepassing - 

betere Qualiteit -succes

1. Humusopbouw en Veld hygiene;
Aërobe verwerking van de eigen
grondstoffen van de boerderij tot
waardevolle landbouwmest met
PLOCHER Drijf - Mest Katalysator,
PLOCHER COMPOST Katalysator
Bodemvernieuwing en compostering van het
oppervlak, bodembehandeling met
PLOCHER BODEMLEVEN ACTIVATOR.

Gunstige Effecten: Actieve Bodem, Grotere 
hoeveelheid van direct op te nemen 
Voedingstoffen voor het gewas, PH-Waarde 
Regulatie, Lucht-Wtare Regulatie in droge en 
natte periodes. 
Veldhygiene door Composteren op de akker: 
Risico op overgroei van "ziektemakers" uit de 
bodem wordt aanzienlijk verkleind., doordat 
Plocher Composteer Katalysator
= Bodem- & Plant vriendelijk
= Grondwater- & Gewas vriendelijk
= Emissie reducerend = Klimaat vriendelijk

2. Planten teelt:
Door de inzet van Duurzame en Natuurlijke 
Bodem Versterkende PLOCHER PLANTEN 
Hulpmiddelen
Gunstige Effecten: Versterkte Wortelgroei, 
Verbeterde Voedingstof opname, biologisch 
hoogwaardige kwaliteits produkten.

3. PLOCHER-Harmonisiering; Door het 
plaatsen van Stal HARMONISER 
(Geopathishe verstoringen; aardstralen, 
wateraders enz) en ENERGIE ONTSTORINGS 
HOEKEN op kabels van Electronische 
apparaten, zonnepanelen, melkrobot enz. 
Ook op de waterleiding te plaatsen; voor 
filteren en het op elkaar afstemmen van 
electro-signalen. Gunstige Effecten: Vitale 
Dieren, verhoogde Bovis-Waarde, verbeterd 
Leefklimaat
4. Stalreiniging - Stalklimaat: Reiniging 
van de stal met PlOCHER ALLESREINIGER 
Zout/Citroenzuur,naast PLOCHER DRIJF-
MEST behandelingen/of COMPOSTEER 
KATALYSATOR

5. Rentabiliteit:
Duurzaam beheer is de voorwaarde 
voor zakelijk succes! 

Doordat de Natuur een helpende hand 
geboden wordt!

Streven naar een "Natuurlijk 
Evenwicht", waarin 
Gezondheidsbevorderende Factoren 
worden gestimuleerd.

PLOCHER-Produkten zijn;
-Economisch - Ecologisch.
-Biologische Waarde van
Voeding en Gewas
verhogend.
-De veilige manier voor het
succes -
inclusief milieubescherming

AGROTECHNIK  ANDERS. betekent:

Plocher Natuurlijke, Katalytische produkten 

Met PLOCHER PRODUKTEN........
de Natuur ondersteunen 

Het PLOCHER-Gezondheidsconcept

Voor alle soorten Landbouw: AGROTECHNIEK ANDERS.
Aerobe  PLOCHER-Landbouwbeheer, Economisch-Ekologische Landbouw.

Hoewel PLOCHER-landbouwproducten afzonderlijk kunnen worden ingezet om specifieke aspecten te verbeteren 
(bijvoorbeeld in het geval van mest), ontwikkelen ze pas hun volledige effect wanneer ze samen in het systeem worden 
gebruikt - net zoals de boerderij een compleet ecosysteem vertegenwoordigt en niet uit afzonderlijke , volledig 
onafhankelijke eenheden.

Het doel van de inzet van Plocher -produkten is; om de vitaliteit van de bodem, dieren en planten te verbeteren en om 
beter gebruik te maken van de eigen middelen van de boerderij en daarmee een grotere onafhankelijkheid voor de boer. 
Dit resulteert in een verbeterde economische en ecologische overlevingskansen en meer winst.
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Milieu Neutraal Boeren!



Verrotting en Composteren- - -Die staan tegenover elkaar!
(nach E. Hennig) Levenprocessen in Drijf-Mest, Compost en Bodem.

Met zuurstof

Levensbevorderend 
geurarm tot geurvrij

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

Situatie:  Stikstof opbouw inbacterien/
schimmeleiwit als permanente stromende 
Voedingstoffen

Er ontstsaat:  Echte 
blijvende Humus/
Regenworm Humus

Opbouw van:
Sporenelementen (bijv. Zink, Koper),  
Magnesium, Vitamines, Enzymen en 
natuurlijke Antibiotica,
Virussen worden verstoord, geen 
voedingsbodem voor "ziektemakers"

Grondwater/Emissie: Geen 
risico, doordat alle 
voedingstoffen in gebonden 
vorm aanwezig zijn

Composteren (aerob)Verrotting (anaerob)

Zonder zuurstof

Levensbelemmerend/afbrekend 
stekende, bijtende geur

Gunstig voor:
Anaerobe minnende, schadelijke insecten, 
"pest" insecten.(vraat en ziekte)

Situatie; 
Opbouw van verrottingsgassen, Methaan/
Zwavelwaterstof en Stikstofverliezen door 
Ammoniak opbouw

Er onstaat:
Rauwe-Humus/Insekten Humus

Opbouw van: 
Toxinen (gifstoffen bijv. Botulisme), Virus-en 
schadelijke besmettingen, daardoor een 
bevorderend milieu voor "ziektemakers", die 
de gezondheid van dieren en planten in 
gevaar kunnen brengen

Grondwater/Emissie:
Risico door vloeibare Gifstoffen en 
Gezondheids benadelende stoffen

Verrotting Composteren
PLOCHER: Verantwoordelijk met de natuur

Literatuur: "Geheimen van de vruchtbare bodems" 
E. Hennig

Totaal concept

Ecologisch

& rendabel,

wetenschap

Rund-Melkvee houderij Varkens houderij Pluimvee houderij

Aerobes
Agrarmanagement

8 9

De regelmatige en "verspreide" inzet van PLOCHER-
Produkten leidt tot succes in 
het Duurzaam, Ecologisch en Rendabel produceren. 

MILIEU NEUTRAAL BOEREN!

Belangrijke Kennis!



BODEM EN PLANTEN

 MET NATUURLIJKE, ECOLOGISCHE PLOCHER PRODUKTEN WERKEN AAN HET BODEMLEVEN: 
ONS LEVEN>>>>>>ONZE TOEKOMST

Voordelen van bewerking Drijf-Mest 
met Plocher Produkten. Het 
Composteer proces start al in de stal 
en hebben de volgende werking;
• AEROBE Omzetting van materiaal=Composteren en
NIET het Verrotten van materiaal=zonder zuurstof

• AANGENAAM STALKLIMAAT voor mens en dier

•  DRASTISCHE REDUCTIE VAN "ZIEKTEMAKENDE KIEMEN

•  HOMOGENE MEST= roeren onnodig, betere verdeling
van de mest/voedingsstoffen

• BETERE PLANTVERDRAAGZAAMHEID , SCHIMMEL
WERKING

• BETERE MEST/VOEDINGSSTOFFEN STIKSTOF
STABILISERING

• SNELLE HUMUS OPBOUW

• BEWEZEN DOOR GEBRUIK IN DE PRAKTIJK

De Bodem Leeft!!
Meer dan 90% van de voedingsmiddelen, wereldwijd, zijn afhankelijk van de Bodem.  Het bevat Brandstof / Koolstof 
Voedingsstoffen en Water en heeft een grote betekenis voor de Biodiversiteit.

Maar zorgen wij wel goed voor de Bodem?

Onze moderne leefwijze; consumptie gedrag, wijze van produktie en gebruik van grondstoffen leveren een zware belasting 
op de Bodem. Niet alleen in nationaal, maar ook internationaal.

Op 5 december wordt sinds 2002 de Wereldbodemdag gevierd. Op deze dag richten we onze aandag op het belang van een 
Gezonde Aarde en Bodemleven. 

Alleen een Gezonde Bodem, met een  "nattuurlijk evenwicht",verzekert ons van volwaardige voeding en daarbij onze toekomst!

Bron Umweltbundesamt (UBA)

Plocher Drijf-Mest Katalysator; 
Draagmateriaal cc/calciumcarbonaat 
(2 kg af 1641/10 kg af 1651) 
Draagmateriaal me/Bio-Melase
(2 l af 1661/10 l af 1671)

DE BODEM ALS LEVEND ORGANISME
De Bodem - een productief ecosysteem! Het behoud en het promoten 
van duurzaamheid staat op de voorgrond. Duurzaam Bodemgebruik, 
Bodemverbetering en de opbouw en herstel van de Humus laag zijn 
bepalend voor haar gebruiksmogelijkheden. Hier hangt de op lange 
termijn  duurzame rentabiliteit van de productiebasisgrond vanaf.       
Wanneer wij de Bodem en zijn uiterst productieve leger van micro-
organismen  optimaal verzorgen, zullen ze vervolgens kosteloos de 
meest effectieve bodembewerking en de duurzame verhoging van de 
bodemvruchtbaarheid als hun taak nemen.

De Ademhaling van de Bodem:
De microbiologie in de bodem heeft voldoende lucht nodig om te 
kunnen ademen. Komt het tot bodemverdichting, dan wordt de 
bodemademhaling enorm verstoord. Het resultaat is zuurstofgebrek. 
Het bodemleven en de wortels sterven af. De planten hebben echter de 
door de microbiologie uitgeademde CO2 nodig voor fotosynthese. Ook 
hier wordt een deel van de CO2 met het bodemwater omgezet in 
koolzuur. Dit koolzuur is in staat om belangrijke sporenelementen voor 
plantenvoeding uit de bodem op te lossen.

De koolstofcyclus is bodemvruchtbaarheid.
De Wetenschapper Prof. dr. August Raggam uit Oostenrijk zegt;

Als de bodem door zijn humusaanvoer weer CO2 zou kunnen opslaan, 
dan hebben we geen CO2-probleem. Vroeger werd ongeveer 30 kg CO2 
per m2 in de grond opgeslagen, nu is dat nog maar 4 kg! Het CO2-
probleem zou gemakkelijk kunnen worden aangepakt door de juiste 
humus op te bouwen (circulaire economie).

De harmonie in de bodem bepaalt haar  gebruikmogelijkheden; 
vruchtbaarheid, water- lucht regulatie in natte en droge tijden.

Met Plocher Produkten; Drijf (mest) Katalysator en Plocher Compost 
Katalysator zorgen voor een positieve Humus balans , zodat het 
"biologische filter"in de Bodem weer kan functioneren.

 BODEM FUNCTIES: 
- opslag van voedingsstoffen,

- Humus balans

- Water- Luchtregelaar in zowel droge als natte periodes

- Ontgifter voor chemische gif/toevoegingen en afval

- Voedingsstoffen vasthouden en afgeven

De Humuslaag = de bovenste 20 cm van de bodem waar het meeste 
Bodemleven zich bevindt.  Waar natuurlijke meststoffen worden 
geproduceerd en plantenhulp-processen zich afspelen.

Vervanging met minerale meststoffen kan dit allemaal Niet! 

Alleen Natuurlijke/Organische processen kunnen dit.

Duurzame bewerking en beplanting helpen mee aan het optimaliseren 
van de Bodem en zijn produktie mogelijkheden voor op korte en ook op 
lange termijn. ( voorbeelden; wisselen van gewas, groenbemester, ondiep 
bewerken enz).
De Bodem is een levend Organisme en 
is de basis voor het Leven. Met PLOCHER-Landbouw 
produkten kan men milieu vriendelijk werken en 
produceren. De PLOCHER-produkten zijn geschikt voor 
Produktieve en Duurzame Landbouw. Door gebruik van Antibiotica, Chemische - toevoegingen / 

Medicatie remmen de werking van de Plocher-Produkten. 

N

5. Dezember
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O
F plocher HUMUS BODEM ACTIVATOR me 

= BODEMLEVEN Activator/Katalysator me

op dragerstof - Bio-Melasse 

Doel; Bodemleven Activatie / Katalyseren
Inzetbaarheid; in allerlei soorten Teelt en Landbouw.

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN EN EFFECTIEF!

Aanbevolen toepassing:
In het vroege voorjaar (temp. boven 7 graden Celsius) en na iedere 
oogst. 1 Liter per hectare, bij bodemsanering 2 Liter per hectare.

Hoeveelheid produkt aan passen naar behoefte. Afhankelijk van de 
toestand van de bodem, de hoeveelheid gewasresten en de 
tussenpozen tussen gebruik, verlaagt of verhoogt u de toedienings 
snelheid.

In de veldspuit, water erdoor roeren en met draaiende roerder 
inschenken (bij het mengen altijd eerst het PLOCHER-product 
inschenken) of voor het strooien toevoegen aan de mesttank. 
Spuitwater: 200 - 400 Liter/ha. 
of
met gecomposteerde PLOCHER vloeibare humus:
Roer de plocher Bodemleven Activator Katalysator me in een emmer 
water en voeg deze direct toe bij het vullen van de mesttank.

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

Dragers materialien: 
do = Dolomit
me = Bio-Melasse

cc = Calciumcarbonat 
mg = Magnesiumsulfat 

GEBRUIKS ADVIES:

•  Beste tijdstip van gebruik; laat in de 
middag/ avond, net voor de regenval

• Naast de Aerobe behandeling van 
organische Mest en materialen/
Compost in de stal  met  PLOCHER-
COMPOST- KATALYSATOR of 
PLOCHER DRIJF-MEST KATALYSATOR

•  Door ook de grond te behandelen,
worden ook de eigen meststoffen van
de boerderij geoptimaliseerd en
beschikbaar gesteld voor planten

• (verbeterde bemestingsprestaties)

hoge bodemvruchtbaarheid

• optimale bodemstructuur
• grote diversiteit
• veel regenwormen

• Bodem moeheid

• Verarmde grond

• geen opslagcapaciteit

• geen regenwormen

van  "Arme " grond           naar Vruchtbare Bodem

20 m afstand

EENVOUDIGE

TOEPASSING!

Controle Veld PLOCHER - Veld

BodemWERKEN AAN EEN VRUCHTBARE EN RENDABELE BODEM

Voldoet aan de vereisten van de EU-basisverordening 834/2007, vermeld in FiBL Zwitserland.
Voor alle PLOCHER-producten is er geen gebruikersrisico in de zin van de Productaansprakelijkheidswet (geldig sinds december 2000)

Bel voor gratis advies of een bestelling; 
Jake Brandes 062 512 2221

EC-Fase Na iedere oogst en 
vroeg in het voorjaar, 
(temp. boven 7gr. C)

Behandeling van zaad, 
Tussengewas bijv  Mais

20
6 - 8 Bladstadium

Drijf-Mest wordt volwaardige 
meststof, goed voor Humus 

opbouw

PLOCHER-Produkten - 
Gebruiksadvies

Sproeiwaterhoeveelheid: 
200 - 400 l Een emmer 
water erdoor roeren, bij het 
mengen altijd PLOCHER-
producten bij draaiende 
roerder in de veldspuit 
gieten.

plocher Bodem leven 
Katalysator me (ak 

7071)
1 - 2 l/ha

Eerste  keer: 2 l/ha

plocher plant do 
(ap 3051) 

20 g  per eenheid 
(200-400Liter)

plocher planten do
(ap 3051) 
200 g/ha

plocher blad-spciaal me 
(ap 3471) 

200 ml/ha

Voor de plant geschikte
bemesting Aërobe behandeling 

van drijfmest / fermentatieresiduen 
en mest

• gestabiliseerde Sikstof
•  Humusopbouw

kostenbesparend, inclusief milieu 
bescherming!

Voorbeeld; Composteren begint al in 
de stal, 

 Plocher Compost Katalysator cc/me

Kosten/ha € netto € 45,38 - 90,76 € 0,67 € 6,69 +  7,56 Kosten: ca. € 5,-- perJaar/LU

GEBRUIKS-ADVIES: 
PLOCHER-Vitaalplan: 
MAIS

         Kan samen met Plocher 
gecomposteerde  Drijf-

Mest(volwaardige meststof) 
op het land gebracht 

worden 

Bemesting is bedoeld
om het bodemleven te 

voeden. 
Hierdoor ontstaan 
regenwormenrijke, 

biologisch 
actieve bodems = de beste 
bescherming tegen erosie

Zaadbehandeling
1 - 3 dagen van tevoren.

Als het zaad is gecoat; 
mengen bij het vullen van 

de zaaimachine.

Compostering van het gebied
de oogstresten of 

groenbemesters / tussengewas. 
Kan ook worden toegevoegd 

aan de PLOCHER Compost 
mest (= vloeibare humus) -voor 

het uitrijden

INZETBAARHEID: • AKKERLAND
• WEIDE/

GRASLAND
• FRUIT EN WIJN -

TEELT
• TUINDERIJ
• BOSBOUW

Problematiek:

• Bodemverdichting
• Erosie
• Inactieve Bodem
• Lage composteeractiviteit
• pH-Waarde
• Tekort aan N - binding (stikstof)
• Voedingsstoffen beperkt
beschikbaar

• Zwakke wortel ontwikkeling
• Ongewenste "bij-onkruiden"
• Geringe duurzaamheid

• Composteren van Organisch materiaal op
grote hopen

• Aktivatie van het Bodemleven
• Hygiene door Composteren
•  Verlengde  Groei-periode door hogere
Bodem activatie

• Gesloten, betreedbare  Grasvlakte
• Levering van plantaardige mineralen en
sporenelementen Reguleren van de PH
waarde

 Na verloop van tijd, zal er een afname van bij/onkruiden zijn.

OPLOSSING VOOR UW BEDRIJF: 
Opbouw van de Bodemstructuur met 
Plocher Humusbodem me:
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Voelen Bekijken Ruiken Proeven

Vertrouw op uw gratis helpers - bijv. de Regenworm!

Regenwormen uitwerpselen = 
biologischer Meststof 300 
Regenwormen per m2 produceren een
laag van 1,5 cm s Regenwormen mest, 
per Jaar = 140 kg Stikstof/Jaar/Hectare

Bovendien werken14,5 Milliard Kleine 
diertjes onder je voeten, dag en nacht 
vreten ze, verkleinen, verkruimelen ze de 
aarde/de bodem en helpen ze de 
landbouwer, werken aan het verhogen 
van de  vruchtbaarheid.

Vergeleken met de 
omgeving bevat 
Regenwormen uitwerpsel ; 
 5    x zoveel Stikstof
2     x zoveel Calcium
11  x zoveel Kalium
2,5 x zoveel Magnesium 
7    x zoveel Fosfor

   Is de aarde/bodem  
  kruimelig van structuur?

Hoe veel regenwormen bevat het? Hoe ruikt de aarde/bodem? Hoe smaakt mijn gewas?

Composteren van Drijf-MestBodem

Hoe goed is uw Aarde/Bodem? Test dit en neem het waar...

Aërobe verwerking van digestaat.
Doseringsaanbeveling: dosering 1,5 - 2 liter / 100 m³ per 
week.
Bij het eerste gebruik met vorming van een drijflaag, 
toevoegen aan het vloeibare digestaat.
Digestaat drijvende afdekkingen of zinken lagen loslaten
overuren.
Dragermateriaal: organische melasse
Artikel nummer. ag 1271, eenheid: 10 liter

Waarom aerobe Omzetting van Drijf-Mest?

De wortelzone van de bodem (bovenste 20cm) is te vergelijken 
met onze intestinale darm villi=darmplooien.

Dan begrijp u vast en zeker dat het plaatsvinden van een 
anaerobe omzetting van stoffen=VERROTTING daar niet 
gewenst is.......het zou uw Gezondheid en Vitaliteit schaden.

Een VERROTTING /of het toevoegen van VERROTTE MEST, in 
de wortelzone, schaadt het bodemleven en de Vitaliteit en 
Produktie Capaciteit van uw aarde/bodem.

Aerobe Omzetting=COMPOSTEREN brengt Vitaliteit en 
verhoogde levenskansen voor gezond bodemleven. 
Dit heeft een gustig effect op de Produktie Capaciteit en het 
produceren van Voeding en Gewas van een hogere Biologische, 
Voedingswaarde. 
Dit komt weer ten goede van het mens en/of dier wat dit 
produkt eet.

kieming begint

ontwikkelde plant geen plant te zien!

geen kieming 23.03.2012

Met Plocher 
sinds 02.02.14 
kompostiert in einer 
Miete. 

Digestaat met 
PLOCHER Behandeld van 
05.01.12 + 06.01.12 met in  
totaal 50 l plocher 
digestaat-Katalysator me. 

Controle, onbehandeld
6 maanden oud

Digestaat Controle 
onbehandeld

VRAAG:

Is drijfmest / mest behandeld met 
plocher vloeibare humus geschikt 
voor de biogasinstallatie?

ANTWOORD:

Ja, met de beste eigenschappen, 
omdat;
• PH- neutraal
•  Voedingstoffen met Enzymen en

Sporenelementen
•  Ten goede voor de smaak

Duidelijk verschil :

•  Homogeen – Vaste deeltjes 
volledig omgezet

•  Minder roer-werk
•  Hogere gasproduktie
•  Geurvermindering

Biogas bedrijf Wollbrandshausen-Krebeck 

e.G.– 1,76 MW

Landbouwmest mag de bodem - planten - grondwater 
niet beschadigen, maar moet een waardevolle bijdrage 
leveren aan een natuurlijke recyclingeconomie.

Garrest Activator
3500 m³ digestaatopslag
Biogasinstallatie Wollbrandshausen-Krebeck e.G. - 1,76 MW 
projectondersteuning door PLOCHER-vertegenwoordiger 
Ingrid Rinkleff.

27.04.2014

04.05.2014

CONTROLE-StalPLOCHER-Stal

NH3: min.    7 ppm           max. 19 ppm

2 x per Week  moet de Drijmest 
geroerd worden,
Top waarde tijdens omroeren: 
NH3: 37 ppm !

NH3: min.  2 ppm 
          max. 9 ppm

omroeren niet nodig!

Aerobe Omzetting / 
Compostering van 
Runder-Drijfmest 
tot Voeibare Humus
Vergelijk van de Ammoniak-
waarde (NH3):  
De Metingen werden direct onder de 
latten, op 10 plaatsen in dezelfde stal 
uitgevoerd. Het gebruikte 
meetinstrument werd ontwikkeld voor 
professioneel gebruikt, bijv; dierenarts, 
landbouw kundige bedrijven.
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• Goedgekeurd voor alle planten en culturen
• Diverse toepassingsgebieden, bijv. B. in waterbeschermingsgebieden, 
hellingen, sloten en naast waterlichamen

• Economische voordelen voor de boer
• Goed voor het milieu
• Geen gezondheidsrisico's voor de boer of de consument
• Geen risico's met de wet productaansprakelijkheid en milieuschade

"Dit is wat de EU-verordening inzake geïntegreerde plaag/pest bestrijding zegt:
"De principes van geïntegreerde plaag/Pest bestrijding worden sinds 2014 nageleefd.

• Bescherming en bevordering van belangrijke nuttige organismen, bijv. door middel van passende
gewasbeschermingsmaatregelen of het gebruik van ecologische infrastructuren binnen en buiten de teelt- 
of productiegebieden.

• Duurzame biologische, fysische en andere niet-chemische methoden verdienen de voorkeur boven
chemische methoden als ze kunnen worden gebruikt om een bevredigend resultaat te bereiken bij de
bestrijding van ongedierte. Bron: EU-Richtlinie 2009/128, Anhang III

Algemene informatie over de productie van PLOCHER-gewassen:

Voor de plantenteelt is een breed scala aan effectieve producten 
beschikbaar, die in combinatie tot uitstekende resultaten leiden.

Door PLOCHER-producten te gebruiken,  kan men nooit de Natuur en zijn 
Natuurlijk Evenwicht verstoren. 
Alleen maar Activeren, Versterken en alle Biologische processen Optimaliseren. 
Aangezien deze gebaseerd zijn op natuurlijke Dragermaterialen, b.v.  dolomiet, 
calciumcarbonaat, magnesiumsulfaat of melasse. 
Drijf-Mest mest van de boerderij wordt Levensbevorderend voor het 
Bodemleven en waardevolle Meststof voor het gewas wanneer het behandeld 
wordt met Plocher-produkten, omzetting met b.v. Composteren. 
Dus geen negatieve invloed op de wortels, bladeren en het bodemleven. 
Produkten zijn; Plocher Drijf-Mest Katalysator en Plocher Compost Katalysator 
(vaste mest + strooisel/organisch materiaal). 
Voordelen van het gebruik van PLOCHER-installatiehulpmiddelen:

Planten Planten

!!!!!!!! THEMA PLANT/GEWAS bescherming  !!!!!!!

Bel voor gratis informatie naar Jake; 0625 122 221

Reductie van pesticiden door 
watervitalisering / 
hardheidsstabilisatie met de 
plocher agro-kat pagina 28

Het kan ook zonder 
Glyfosaat !
Vanwege de schadelijke effecten 
van glyfosaat wilde de akkerbouwer 
een andere manier proberen.
De Akkerbouwer ontdekte dat de 
bodemvruchtbaarheid op zijn 
velden steeds minder goed werd.

Bovenstaande 
Onderzoeksresultaten laten 
duidelijk zien hoe glyfosaat en de 
afbraakproducten van herbiciden 
zich ophopen in de bodem.

In 2013 volgde de omschakeling 
naar biologische landbouw voor 
deze Akkerbouwer.
Sinds 2014 gebruikt hij verschillende
PLOCHER-producten.
(zie voorbeeld soja, rechtse foto`s)

Bodem herstel na extreem zware regenval; een stabiele 
kruimelstructuur, dankzij Gezond en Actief Bodemleven.

 Bezoek aan bedrijf in Paraguay: Lucas Gerdulli de Oliveira 
„Deze soja oogst is Top!“

10 Jahre Dire
ktsaat

10 Jahre Dire
ktsaat

2 Jahre Dire
ktsaat

Wintertarwe  gebied 
2 jaar Glyfosaatgebruikt

Wintertarwe gebied 
 10 Jahre Glyfosaat gebruikt

Wintertarwe gebied
10 Jaar Glyfosaat gebruikt

2,86
1,19
0,75

2,63
1,62
0,17

<0,05
   0,16
   0,09

Glyphosat
AMPA* 
Pendimethalin

Schadelijke effecten van Glyfosaat
Plantenschade (in wintertarwe) en herbicideresiduen in bodems 

op korte en lange termijn niet-landbouw

Verband met langdurig herbicidegebruik ???
* AMPA: aminomethylfosfonzuur: belangrijkste
afbraakproduct van glyfosaat
Bewijs van verrijking sinds 2009 van glyfosaat in
de bodem!

 Herbicideresiduen in de bodem (mg / kg grond)

„Deze manier van Soja - oogsten is    
vooruitstrevend!.....Top !“

Bodem na
30 l Regen 

am 22.07.16

Bodem op
18.10.16
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Belangrijk voor de praktijk:
"Chem.-synth. Gewasbescherming ... zo min mogelijk! "

is te lezen in het “Nationaal Actieplan Duurzaam Gebruik van pesticiden. "
www.bmelv.de
PLOCHER-bodemadditieven en PLOCHER-plantadditieven kunnen
gecombineerd met conventionele pesticiden en samen
worden toegepast - waardoor de conventionele middelen geleidelijk 
worden verminderd.
 Watervitalisering met de plocher agro-kat optimaliseert het effect!



Planten Toepassingsadvies;
 Aanbevelingen voor het gebruik van
de PLOCHER planten hulpmiddelen:

• 

• 

 produkten kunnen tijdens het vullen van de drijfmesttank 
worden bijgemengd (aëroob gecomposteerd met plocher 
vloeibare humus) (niet in de drijfmestput) en als bladmeststof 
op de vegetatie worden aangebracht.
 Een actief bodemleven is cruciaal voor een optimaal effect. 
Door plocher Bodemleven Katalysator wordt de bodem zo 
voorbereid dat de opname van voedingsstoffen wordt 
geoptimaliseerd.

• Spuit het dragermateriaal magnesiumsulfaat 
niet tegen de wanden van de tank!

plocher blad-speciaal
Ter ondersteuning van de eigen vitaliteit van 
de plant, afhankelijk van het verloop van de 

vegetatie en het weer, kan samen met 
Plocher Bodemleven me opgebracht worden

• Impulsen van het blad of de grond
• Bevordering van plantontwikkeling
• Toename van metabolische processen
• Verhoging van biologische en energetische
kwaliteit
• Bevordering van stikstofbindende biologie

Doseringsaanbeveling:
• Na het groeien:
• 100 ml / ha b.v. B. voor sla, grasland 200 ml / ha 
afhankelijk van het gewas en gewas voor bieten, 
maïs, aardappelen, graan .

Opmerkingen:
PLOCHER-plantadditieven kunnen naar behoefte 
worden gecombineerd en samen met conventionele 
middelen worden aangebracht. Dit betekent dat alle 
gebruikelijke hoeveelheden minerale meststoffen en 
pesticiden geleidelijk kunnen worden verminderd.

Voor alle PLOCHER-producten is er geen 
gebruikersrisico in de zin van de 
Productaansprakelijkheidswet (geldig sinds 
december 2000).

Dragersmateriaal: Bio-Melasse 
Artikelnr. ap 3461 – Volume: 2 Liter 
Artikelnr. ap 3471  - Volume: 10 Liter
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plocher combi-blad
Ter ondersteuning van de vitaliteit van 
de plant, afhankelijk van het verloop 
van de vegetatie en het  weer.

• Impulsen van het blad

• Bevordert de ontwikkeling van
planten

• Toename van metabolische
processen

• Natuurlijke bladglans
• Verhoging van kwaliteit

Doseringsaanbeveling:

Roer 300 - 600 g of ml / ha in water 
alvorens in de veldspuit te gieten, 
afhankelijk van het gewas en de cultuur

en breng het aan met de benodigde 
hoeveelheid water (afhankelijk van de 
spuittechniek). Afhankelijk van het 
verloop van de vegetatie en het weer, 
meerdere keren aanbrengen of bij elke 
toepassing toevoegen. Verlaag 
conventionelemiddelen geleidelijk.

Dragersmateriaal; Bio-Melasse 
Artikelnr. ap 3761 – Volume: 2 Liter 
Artikelnr. ap 3771 –Volume: 10 Liter 
Trägermaterial: Dolomit
Artikelnr. ap 3741 - Gewicht: 2 kg 
Artikelnr. ap 3751 – Gewicht: 10 kg 
Dragersmateriaal: Magnesiumsulfaat 
Artikelnr. ap 3742 – Gewicht: 2 kg 
Artikelnr. ap 3752 – Gewicht: 10 kg

plocher plant

Optimaliseert de wortel-Blad 
en Bloemvorming

Afhankelijk van het gewas en 
ontwikkeling meerdere keren gebruiken.

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

Unterstützung der Vitalität
z. B. bei Winterweizen

EC-Fase Na de oogst 
en in het voorjaar

Behandeling zaden 
Graan en 

tussenoogst

21
Tijdens
Bestrooien

37 - 49
Ontwikkeling
Vlagblad 

49 - 59
Ährenschieben

advies;
Hoeveelheid benodigde 
Plocher produkt in 
spuitwater: 200 - 400 l 
mengen.( In een emmer 
met water mengen, 
daarna toevoegen  bij 
draaiende roerder in de 
veldspuit gieten.

Plocher Bodemleven 
Katalysator me 

(ak 7071)
1 !ste gebruik/bij 

behoefte 
1,5  - 2-3 l/ha

plocher planten do 
(ap 3051) 

20 g/100 kg

plocher planten do
(ap 3051) 
200 g/ha

plocher blad-speciaal 
me (ap 3471) 
100 ml/ha

Bei Bedarf:
plocher combi-blad mg 

(ap 3752) 
400 - 600 g/ha

plocher planten do
(ap 3051) 
200 g/ha

plocher blad-speciaal 
me (ap 3471) 
200 ml/ha

Bei Bedarf:
plocher combi-blad mg 

(ap 3752) 
400 - 600 g/ha 

plocher planten do
(ap 3051) 
200 g/ha

plocher blad-speciaal 
me (ap 3471) 
200 ml/ha

Bei Bedarf:
plocher combi-blad mg 

(ap 3752) 
400 - 600 g/ha

Kosten/ha € netto € 45,38 € 0,67 € 6,69 + 3,78  (€ 18,15 -  27,23) 6,69 € + 7,56 (€ 18,15 -  27,23) € 6,69 + 7,56 (€ 18,15 -  27,23)

PLOCHER-
Vitaalplan
Graan

Kan samen werken met
de PLOCHER 

gecomposteerde Drijf-mest
(= Vloeibare humus = aan 

optimale bladmeststof met 
schimmelwerende werking).

Zaadbehandeling
1 - 3 dagen van tevoren.

Als het zaad al is gecaoted: 
mengen bij het vullen van 

de zaaimachin

Plocher Compost 
Katalysator kan worden 

toegevoegd aan de 
gecomposteerde Mest, voor 

het 
uitrijden.==Compostering 

van oogstresten of 
groenbemesters / 

tussengewas op de akker.

Kan samen werken met
de PLOCHER 

gecomposteerde Drijfmest
(= Vloeibare humus = aan 

optimale bladmeststof met 
schimmelwerende werking..

• Plocher agro-kat voor de veldspuit voor watervitalisering en stabilisatie van de waterhardheid
•  Eerste gebruik van het PLOCHER totaalconcept: 20 - 30% reductie van meststoffen en pesticiden
• Bij continue gebruik van PLOCHER-producten, verdere opeenvolgende reducties in kunstmest en 

PPP
• Voor bedrijven in omschakeling: gemakkelijke en snelle omschakeling naar biologische landbouw 

EC-Fase
Na de oogst

en in het voorjaar
Poot 
aardappel

Blad -en 
Stengelopbouw

31 - 39 Groeilengte

41 - 49
Gesloten kruin

51 - 59 Knopvorming

61 - 69 
Bloei

70 - 79 
Vruchtvorming

PLOCHER-Produkten 
Gebruiks-advies in de 
respectieve EG-fasen

 Hoeveelheid benodigde 
produkt in spuitwater: 300 - 
400 l / ha mengen (in een 
emmer met water mengen, 
daarna toevoegen bij de 
draaiende roerder.

plocher Bodemleven 
Katalysator me (ak 7071)

1 - 2 l/ha

1ste gebruik;2 l/ha

plocher planten do 
(ap 3051)

bzw.
plocher planten me 

(ap 3071) 
500 g bzw. ml/ha

plocher Bodemleven 
Katalysator me (ak 7071) 

500 ml/ha

plocher blad-speciaal me 
(ap 3471) 

100 ml/ha

plocher planten do
(ap 3051) 
100 g/ha

plocher combi-blad mg 
(ap 3752) 
500 g/ha

plocher blad-speciaal 
me (ap 3471) 

200 ml/ha

plocher planten do
(ap 3051) 
100 g/ha

plocher combi-blad mg 
(ap 3752) 
500 g/ha

plocher planten do
(ap 3051) 
100 g/ha

Kosten/ha € netto € 45,38 - 90,76 € 16,73/18,90 € 22,69 + 3,78  + 3,36 €  22,70 + 7,56 + 3,36  €  22,70 + 3,36 

PLOCHER-Vitaalplan: 
Aardappelen

Behandeling van het 
plantmateriaal: droog (do) 

of vloeibaar om (me) te 
sproeien

Kan samen werken met de 
PLOCHER gecomposteerde 

Drijf-Mest (=vloeibare Humus= 
aan optimale bladmeststof 

met schimmelwerende werking
Afhankelijk van de 

ontwikkeling
plocher combi-sheet mg

400 - 600 g / ha

Afhankelijk van de 
ontwikkeling    plocher 
combi-blad mg 400 - 

600 g/ha Zonodig naar 
behoefte herhalen.

Afhankelijk van de 
ontwikkeling, plocher 
combiblad mg 400 - 

600 g / ha
Herhaal de applicatie 

indien nodig

Weersinvloeden, locatie, etc. Zijn 
factoren die de spray-volgorde 

en dosering kunnen beinvloeden
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 • Geselecteerde informatie bevordert de 
groei
• Verbeterde fotosynthese en
wortelgroei
• Verhoging van biologische kwaliteit
• Vermindert stress veroorzaakt door
chemicaliën
• Plocher plant me: goede bevochtiging
en kleefwerking (niet gebruiken bij
bedreiging van schimmels)
Doseringsaanbeveling:
Zaadbehandeling:
20 - 40 g / 100 kg zaden (afhankelijk van
het type plant)
500 g / ha voor aardappelen
Voor het dompelen van zaailingen: 10 g
of ml op 10 liter water, de resterende
onderdompelingsoplossing kan worden 
gebruikt om te gieten. Verdun hiervoor
de oplossing met tweemaal de
hoeveelheid water.
Begin van de vegetatie:
200 g of ml /ha
Vegetatie: elk 100 - 400 g of ml / ha

Plocher Compost 
Katalysator kan worden 
toegevoegd aan de 
gecomposteerde Mest, voor 
het 
uitrijden.==Compostering 
van oogstresten of 
groenbemesters / 

tussengewas op de akker.

Geïntegreerde gewasproductie Let 
op de volgende aanbevelingen;



Verstoringen van Biologische Processen in 
het lichaam van Mens, Dier en PLant.

DOOR: - Geopatische Energie velden
DOOR: - Moderne Draadloze Communicatie Technieken 

Wat is de overeenkomst tussen "asbest" en de "moderne Draadloze Communicatie"?

De erkenning dat  Asbest  letsel  kon brengen aan de gezondheid en het fysieke lichaam, zijn lange tijd niet erkent 
door medici en de overheid. Dat is ook zo m.b.t.de Gezondheidsbedreigende eigenschappen van alle draadloze 
communicatie, precies hetzelde!
Al ruim 30 jaar proberen mensen, waaronder deskundigen, wetenschappers, doktoren en professoren autoriteiten 
te overtuigen dat er gevaren voor de gezondheid van Mens, Dier, Plant en alles in de natuur zijn bij de huidige 
aanwezigheid van Electronische Negatieve Energievelden. 

WAT MEN NIET ZIET!

= E-SMOGS

BERUST OP WETENSCHAP!

20 21

"E-SMOG"= het 
nieuwe "asbest" 
van de moderne 
tijd.....erkenning 
laat op zich          
wachten!

Lichaam is een Antenne ! = Het lichaam reageert op Electronische en Electromagnetische trillingen!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 en 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 stralig=trillingen veroorzaakt "Electrostress"......het lichaam reageert op deze stress hetzelfde als op andere stressfactoren in 
zijn leven.
Het lichaam en al zijn systemen komen in een "vlucht-vecht" instelling. Het betekent dat het lichaam in een overlevingsfase 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 dan de hartfunctie.
Op dit moment is de maatschappij uitgerust met allerlei Draadloze Communicatie middelen, deze zenden allemaal trillingen uit 
die we niet kunnen zien.......dag en nacht. Wanneer we zouden kunnen zien.....zouden we schrikken van de hoeveelheid! Vooral als we 
zagen dat ze zelfs door materialen heen  kunnen dringen (ramen,stenen,hout). Langdurige blootstelling aan Electro-smog is 
wereldwijd onderzocht en er zijn verbanden gelegd tussen dit soort stress en het ontstaan en de uiting van allerlei 

gezondheidsklachten. Uiteenlopend van hoofdpijn tot kanker."Electronische vervuiling" 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 wordt men actief gehouden!!.......wat volgt is overprikkeling en 
oververmoeidheid van bepaalde organen en hun lichamelijke systemen.

Soorten verstoringen; 
- Draadloze Techniek/communicatie, UMTS, 3G, 4G, 5G, Dect, WiFi, zonnepanelen Enz
- Geopatische/Aardse straling; Wateraders, Breuklijnen, Aardstralen, al eeuwen
bekend om hun invloed op het functioneren en 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".
- Kies bewust 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 in de 
nacht.
Voorbeelden klachten; hoofdpijn, spierklachten, vermoeidheid, geestelijke 
spanning, onrust, desorientatie, depressief gedrag, verstoorde spijsvertering 
Enz.

Roland Plocher heeft zich technisch verdiept (als Ingenieur) in de 
wetenschap rondom Electonica en verstorende eigenschappen.
Na lange periode van het integreren van kennis en testen van mogelijke 
produkten met als doel de verstoring af te zwakken en/ of op te heffen, 
heeft hij verschillende succesvolle produkten ontwikkeld.
Welke produkten;

- Huis/stal/kantoor/leefruimte HARMONIZER
- ENERGIE - ONSTORINGSHOEK voor montage op Electrische kabels in
gebouwen, in de auto, Electrische rolstoel, tractor Enz. Overal waar
Electrische signalen overgebracht worden d.m.v. kabels.
- ENERGIE - ONSTORINGSHOEK, dezelfde als hierboven,voor montage op

Waterleidingen; water als goede "geleider" neemt verstoringen, van buiten 
uw huis, mee naar binnen. (bijv. signalen draadloze technieken en 
wisselstromen van electronische apparaten.

De PLocher E-Smog produkten (= Electrische Vervuiling) Voordelen;
- Blijvend werkzaam
- Makkelijk te plaatsen
- Effectief
- geen onderhoud
Daardoor laag in kosten!!

 PLOCHER 
E-SMOG

PRODUKTEN 
helpen u met uw       

VITALITEIT

PLOCHER E-SMOG PRODUKTEN; 
toepasbaar voor Mens, Dier en Plant. 
Allen bestaan  we uit een hoog % water. 
Dus vangen we electronische signalen 
op, daarnaast zijn we ook gevoelig voor 
Electo-Magnetische invloeden.
Dus ondervinden we negatieve invloed 
van al deze verstoringen!!
Misschien zonder het te realiseren wat 
het in ons lichaam aanricht!
Na langdurige blootstelling en naar 
mate de gevoeligheid en algemene 
weerstand, zal de  gezondheid en ons 
functioneren sneller beinvloed worden!

WELZIJN-
GEZONDHEID- 
VITALITEIT:
ONDERSTEUNT DE PRODUKTIE!!



Verbetering leefruimte; Harmoniseren van Electro-signalen
Bovis waarde verhogen!

Water

• Verhoogt de efficiëntie van sprayadditieven.
De plocher agro-kat werkt permanent!
• Watervitalisering
Het water krijgt zijn oorspronkelijke bronwaterstructuur
terug door de clusterstructuur te veranderen. Er ontstaan
veel "kleine watermoleculen", deze hebben een groter
oppervlak. Hoe groter het oppervlak, hoe beter het water
zijn functie als transportmedium kan vervullen: het
rendement, dat wil zeggen het absorptievermogen en
daarmee het vrijkomen en bevochtigen, verbetert
aanzienlijk.
• Hardheidsstabilisatie
Nog een pluspunt van de plocher agro-kat:
de hardheidsstabilisatie. Veel gangbare
gewasbeschermingsmiddelen
z. B. Glyfosaat reageert met beperkt effect op hard water
door complexen te vormen met de carbonaationen (Ca /
Mg).
Door het water te vitaliseren met de plocher agro-kat,
verandert de moleculaire structuur van de verharders
zodanig dat de effectiviteit van pesticiden niet meer wordt
aangetast. Dit maakt het mogelijk om de
toedieningssnelheden van pesticiden te verminderen

Rapporten van Markus Bauer, Dipl.-Ing over Bovis verhogende werking 
van beide bovenstaande produkten zijn verkrijgbaar!  
Bel: Jake Brandes, 062 512 2221
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Sprayvermindering door watervitalisering / hardheidsstabilisatie
Bronwaterkwaliteit voor de bodem en de planten via de veldspuit:

plocher agro-kat voor de veldspuit

Monetaire waardering aan de hand van het 
voorbeeld van maïs:
plocher agro-kat aw 4511 
Gewasbeschermingsuitgaven voor maïs -
gemiddelde intensiteit - per ha € 90, -
Besparingen tot wel 50% (en meer ...) per 
hectare.
Kosten die helpen besparen:
Het gebruik van de plocher agro-kat loont 
vanaf het begin, omdat de aanschafkosten 
worden gedekt vanaf circa 50 ha.
Bovendien is:
de behuizing is zo ontworpen dat deze stevig in 
de zuigleiding kan worden geïnstalleerd.
De plocher agro-kat is onderhoudsvrij.

plocher agro-kat xl, vanaf 3000 l
voor grote bedrijven, loonwerkers 
Materiaal RVS/PVC 
Grootte76 cm lang,  18 cm 0 
Gewicht: 10,3 kg
Art. Nr.: aw 4411

plocher agro-kat tot ca. 3000 l 
Materiaal RVS,
Grootte: 26 x 10 x 7 cm Gewicht: 2,9 
kg 
Art.-Nr.: aw 4511

Gevolgen voor het
Bedrijfs- en arbeidsmanagement:
minder chemische gewasbescherming - minder 
plantenstress, meer bodemactiviteit - vitale 
planten
= economisch rendabel
zie testrapport op pagina 35.
Optimaal in combinatie met
plocher Bodemleven Katalysator en
PLOCHER plantadditieven
- zie essentiële plannen!

plocher stall - Harmoniser plocher Energie-Ontstoringshoek

Gemakkelijker en
snellere spuitreiniging - 

omdat er minder afzettingen 
in de leidingen en filters zijn!

Harmonisatie van geopathogene zones en
Vervuiling door e-smog door antennes, draadloze 
Techniek, enz.
De aarde heeft een energieveld waaraan het organisme zich in 
de loop van de millennia heeft aangepast. Mensen putten uit 
deze omgeving een deel van hun energie. 
Zones waar deze natuurlijke energieën worden veranderd
(bijvoorbeeld boven wateraders en aardfouten / holtes, op 
kruisingen van Hartmann- en Curry-netten, enz.), verstoren dit 
proces.
Na 10 jaar testen is de plocherstalharmonisator sinds 
2002 in gebruik. Veel uitspraken en onderzoeken bevestigen 
onze eigen resultaten, volgens welke een gebalanceerd, 
ontspannen en harmonieus energieniveau wordt bereikt bij 
mens en dier door gebruik te maken van de plocher (stal) 
harmonizer. De speciaal geïnformeerde innerlijke werking van 
de kleischijf harmoniseert geopathische  zones. Hierdoor 
onstaat er een leefklimaat met verhoogde levensenegie-
waarde (Bovis-waarde). Dit werkt vitaliserend.
De Plocher stalharmonizer onderscheidt zich van de 
harmonizer voor huis en appartement doordat deze een 
speciaal beschermende glazuurlaag.

Toepassingsaanbeveling:
De plocher stalharmonizer wordt centraal op de vloer op een 
beschermde plek in de stal geplaatst. Effectieve straal tot 29 m. 
Ideaal - de combinatie van plocher-harmonizer en de plocher-
Energie-onstoringshoek.
Afmeting: Ø 21 cm, geglazuurde klei
Art.Nr. nr. az 4011

Bescherming tegen elektrische smog voor mens 
en dier. Werking;
Stressvolle energievelden worden omgezet naar een 
aanvaardbaar energieveld voor het lichaam
(effect kan worden aangetoond door middel van 
kinesiologie en andere natuurlijke geneeskundige 
procedures). De plocher e-smog-winkel harmoniseert 
alle apparaten die permanent op het stroomnet zijn 
aangesloten. Uitzonderingen zijn b.v.  Magnetrons of 
draadloze telefoons die zijn losgekoppeld van het 
basisstation.
Installatie: De plocher e-smog-angle wordt aan de 
geïsoleerde stroomkabel bij de stroomingang in de 
meterkast van het  gebouw geplaatst.  - voor de 
verdeelkast - met kabelbinders bevestigd of direct 
met plakband op de hoofdelektriciteitsmeterkast. 
Bevestig de plocher e-smog hoek rechtstreeks op de 
waterleiding, om ook de "vervuilde" electrische 
trillingen via uw water om te zetten naar positieve 
energietrillingen.

Opmerkingen: Wij sturen u graag het rapport van  
Markus Bauer,Dipl.-Ing Bureau voor Ruimtelijke 
Ordening, Geobiologie en Geomantie. 

Afmetingen: 3 cm x 3 cm x 10 cm, roestvrij staal 
Art. Nr.. ha 6111
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Stalondeugden, Vage onverklaarbare klachten,
Verstoorde rust, slaap, ander gedrag, geen Vitaliteit

Ervaring toont aan dat het werkt!.....Naast de 

wetenschappenlijke onderbouwing!



RENTABILITEIT  & QUALITEIT

Rentabiliteit & Qualiteit

Regenwormen besparen diesel
met 100 regenwormen per m² in de grond

bespaar je ongeveer 20 liter diesel per 
hectare per jaar. Als het humusgehalte in 
de grond klopt, hebben de regenwormen 
meer voedsel voor hun vruchtbare werk.

(NL speciale editie 1/2008)

Bedrijf:
EDF Entreprises Delforge & Fils Patrick 
Delforge
282 Ch St-Emmanuel Coteau-du-Lac, QC 
J0P1B0 Canada
Bedrijfsgrootte: totaal 340 hectare 
teeltoppervlak. Witte kool: 120 hectare

Culturen/Gewassen; witte kool, maïs, soja, erwten

Start van het gebruik van het PLOCHER-product: 2008
Het bedrijf EDF is de afgelopen jaren niet winstgevend 
geweest en er werd overwogen om te sluiten. 
Hoge uitgaven aan bestrijdingsmiddelen (voornamelijk 
fungiciden) in de koolteelt en hoge uitval door rot belasten de 
boerderij.
Naar aanleiding van een tip van een PLOCHER-gebruiker 
(Fermes Forino et Fils - Sherrington), worden PLOCHER-
producten sinds 2008 gebruikt voor aarde en planten. Vanaf 
dat moment was er een keerpunt op de boerderij van EDF.

Ervaring uit Polen
Uittreksel uit het rapport van Dr. Koscielniak
(volledig rapport op www.plocher.de)
Boer Zbigniew Kulczycki uit Opplen (Buszyce, Polen) begon 
in 2015 met het gebruik van PLOCHER-producten. Het 
bodemonderzoek na 3 jaar samenwerking laat de volgende 
resultaten zien: 
. vertoont geen rot.

• Kruimelige structuur

•
Hoog aantal regenwormen•
Vermindering van chemische
gewasbeschermingsmiddelen met 20%

• Vermindering van minerale meststoffen met 20%,
• gedeeltelijk geen gebruik van fosfor en potas
• Minder diesel en minder machine slijtage
• Tijd besparend
• Minder stress voor planten in extreem droge jaren of bij nat weer
NA 3 JAAR GEBRUIK PLOCHER PRODUKTEN:

011 10 hectare werd ook gepacht. De grond werd 
bewerkt met de rotorcultivator.
Kosten voor diesel / 10 ha:

 € 800,-- Controle Akker; 
PLOCHER-Akker;  € 300,--

Proffessionele Groententeelt mit PLOCHER
Een voorheen, ongekende kwaliteit en 
winstgevendheid kon worden bereikt door aëroob 
bodembeheer en vitalisering van de planten! Met 
Behulp van Plocher Produkten.
Patrick Delforge produceerde in 2011 al premium 
kwaliteit. “De witte kool heeft schitterende bladeren met 
een dikke waslaag. We hebben geen fungiciden meer 
nodig! ”In het verleden waren 10 arbeiders nodig om de 3 
miljoen kroppen kool voor verkoop klaar te maken 
(verwijderen van bladeren / rotte gebieden met tot 70% 
bewaarverlies).
Momenteel zijn er 2 arbeiders in dienst, want door de 
hoge kwaliteit van de kool zijn er praktisch geen 
bewaarverliezen door rot!
Bodemkwaliteit is fundamenteel!
Een goede grondbewerking door middel van bewust en 
Bodemleven vriendelijk te werken, helpt ook om kosten te 
besparen in de grondbewerking!

Patrick Delforge 
pronkt graag met zijn 
kolen. De witte kool 
komt rechtstreeks uit 
het magazijn en 
vertoont geen rot.

Jaar Anzahl der 
Bodenproben

Humus pH P2O5 K2O Mg

2015 33 1,76 6,32 13,0 23,6 6,8

2018 34 2,68 6,42 16,0 26,9 9,3

Steiging van; 0,92 = 52 % 0,1 3,0 3,3 2,5

52 % meer Humus: Resultaten van de chemische Analyse der Bodem

ONGELOOFLIJK RESULTAAT!!............PROBEER HET ZELF OOK!!

Zeer gunstige agrochemische veranderingen in de 
bodem zijn het resultaat van de interactie van de ploeg-
vrije grondbewerking met het gunstige effect van 
PLOCHER-producten om de vitaliteit van planten en 
bodemorganismen te verbeteren. Deze werken mee 
aan de mineralisatie van stro, bietenbladeren en 
tussengewassen en zijn betrokken bij humusvorming:

zeer hoge 
Kwaliteit zaai-
goed, beste soja 
kiemkracht 
getal in 
Polen=92-94

Controle PLOCHER

In harmonie met de natuur werken is niet alleen 
ecologisch, maar ook altijd economisch! Dit is de 
reden waarom PLOCHER-producten vanaf het begin 
hun vruchten afwerpen voor alle soorten landbouw!
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Rentabiliteit & Qualiteit

Bel voor gratis advies; Jake Brandes; 0625 122 221

Ammoniak wordt in het composteerproces gebonden (geurminimalisatie) - volume reductie, daardoor langere 
mestintervallen. 
Pas in de zomer van 2012 werd het basis nest na 3 jaar opgeruimd. In de vergelijkingsstal wordt jaarlijks gemest. De 
dieren voelen zich goed; het strooisel blijft droger en wordt niet omgewoeld.. De vacht blijft schoon.
Testrapport LUFA NORD-WEST uit mei 2013
Uit de mestanalyse blijkt duidelijk: stalhygiëne door PLOCHER Compost Katalysator me. Goed voor Humusopbouw!

PARAMETER PLOCHER-Stal CONTROLE-Stal

Faecale coli-formen 250 KBE/g 4500 KBE/g

C/N - Verhouding 19 : 1 21 : 1

De aërobe behandeling ( Composteren in plaats van verrotting = anaëroob) resulteert in een waardevolle en 
hygiënische, onschadelijke stalmest. In de rottende mest worden de voedingsstoffen vastgehouden en zijn ze 
gemakkelijker beschikbaar voor de planten - want "gezonde" bemesting betekent voeden van het bodemleven!

Fruitteelt in Zuid-tirol 
Appelteelt:  bladtest onder 
dezelfde bewaarcondities na 
4 uur:

Appelteelt: Bladtest met dezelfde 
suiker- en hardheidstest op 5 
appels aan beide kanten (Golden 
Delicious) Bewaarcondities na 4 
uur:

In de 2,5 jaar (20% reductie in kunstmest / PPP) heeft de klant dezelfde hoeveelheid en uitstekende kwaliteit fruit 
geleverd. Dat betekent: Het leveren van een constante productie en hoge kwaliteit, ondanks de verminderde inzet 
van kunstmest en chem. synthetische planten-beschermmiddelen/pesticiden is mogelijk! 
Dankzij de inzet van Plocher-produkten.

PLOCHER gebruik gedurende 2 
jaar. De klant is zeer tevreden: in 
2018 werd een zeer goede oogst 
van hoge kwaliteit behaald voor 
kersen, frambozen, aardbeien en 
bloemkool. De bovengemiddelde 
grootte van de kersen is duidelijk 
te zien op de foto links

Dit wordt ook 
bevestigd door de 
metingen: meer 
dan 35 mm 0

Parameter -  Geur meting  PLOCHER – aardegeur Controle– stinkt vies
C : N (Das C : N Vratio is een belangrijke 
maat voor biologische activiteit!): 16 : 1 21 : 1

 magnesium (magnesium is betrokken bij alle 
enzymreacties!): biologische activiteit!): 1,40 kg/t 0,87 kg/t

Calcium: 3,75 kg/t 2,65 kg/t
Koper: 4,2 mg/kg 2,2 mg/kg
Zink: 25,7 mg/kg 14,8 mg/kg
Mangaan: 91,8 mg/kg 66,4 mg/kg

Goed gecomposteerde mest wil iedere boer!

Verrotting is altijd onproductief, of het nu gaat om mest, mest of bodem. Verrotting produceert 
lokstoffen voor vliegen en ongedierte en is een broedplaats voor ziektekiemen, salmonella, enz.              
Hoe Plocher Compost Katalysator de compostering beïnvloedt, blijkt uit de laboratoriumresultaten 
van twee stalmesthopen, die eind mei door het LWK Hannover zijn bemonsterd. Maart 2010.

Ook de geurtest ter plaatse toonde duidelijke verschillen.

Hier is een fragment;

Sporenelementen hebben een doorslaggevende invloed op de bodemvruchtbaarheid, b.v. B. verrotting leidt tot zink 
tekort en zink tekort tot virusbesmetting en uiteindelijk tot ongedierte! Zie pagina 8: Compostering en verotting- de 
grote tegenstanders

 Hygiëne en ligcomfort
Een project met het LWK Hannover en biologisch landgoed Steinhuder Meer
Strooisel en tegelijkertijd zorgen voor hygiëne en ligcomfort met Plocher Compost Katalysator me.
Dat betekent het bevorderen van het gewenste composteringsproces vanaf het begin, dus al in de stal.

Met het vloeistofdoseringsapparaat (Ziegler, Pöttmes) wordt het stro tijdens het rijden besproeid met Plocher 
Compost Katalysator me = melassebasis (zie foto links).
Doseringsaanbeveling: 40 ml per m³ worp of 4 ml / GVE / week.ha:

Meer informatie ;
Santer Helmuth 
www.santerh.it

Succesvolle suikerbietenteelt

Controle

Vergelijk planten in groei/ontwikkeling!

Wintertarwe: £ 44 / ha bespaard

Kontrolle

Warwickshire, 
Lee Sutton:

GPS Map – 8. September 2008

“Waar we PLOCHER 
gebruikten, was de opbrengst 

hoger
1,5 t / ha meer met minder 
inspanning: 30% minder 

kunstmest / 
gewasbescherming “

Controle PLOCHER
 snel verdroogd sappig en groen

Controle PLOCHER

Hardheid Suiker

2,832,37 12,8612,28

De PLOCHER-variant had een iets 
hoger suikergehalte en de appel 
was harder. 
Tijdens de oogst werden 
duidelijk minder kneuzingen op 
de appel waargenomen.

Succesvol gebruik van 
PLOCHER ook in de 
biologische teelt: hier met de 
variëteit
"NATYRA".
Vanaf 5 mei 2018 behandeld 
met plocher blad-speciaal, 
plocher combi-blad do en 
mg,
300 g per hectare over het 
blad. Een calciumspray voor 
de oogst.
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Wij kunnen u een 
suikerbieten vitaalplan 
leveren.



ökologisch &

rentabel

wirtschaften

PLOCHER-producten worden al meer dan 40 jaar wetenschappelijk ondersteund. 
Testresultaten (inclusief dubbelblinde onderzoeken) van onderzoek bevestigen 
herhaaldelijk de effectiviteit van PLOCHER-producten. Ook werd bevestigd door de 
Universiteit van Sherbrooke, Quebec, dat PLOCHER-producten geen milieuschade 
kunnen veroorzaken. Het bedrijf PLOCHER werkt samen met erkende 
wetenschappelijke instellingen over de hele wereld en ondersteunt onderzoek door 
schoolkinderen en studenten.

WETENSCHAP

Wetenschap

Bel voor gratis advies; Jake Brandes; 0625 122 221

- beste opbrengst
- minder ontwikkeling schimmel
- meer groen bladoppervlak

De plocher agro-kat xl is voor testen in het 
circulatiesysteem van de veldspuit geïnstalleerd.

Resultaat opstrooibehandeling
met Composteer Katalysator

 PLOCHER aerosol applicatie om de lucht en het strooisel in pluimveestallen te verbeteren 
Instituut voor Bacteriologie en Mycologie. Diergeneeskundige faculteit van de Universiteit 

van Leipzig Regisseur: Prof. Dr. M. Krüger / Projectondersteuning en evaluaties: Dr. Shehata
Het experiment is uitgevoerd in twee pluimveestallen in een pluimveeteeltbedrijf. 
Huisvesting op 30 april 2012, 22.000 kippen (Cobb / Mix) 1000 m2 / huis.
In het onderzoek werd pluimveecompost me toegepast met behulp van een koude-
mistmethode en werd het effect op ziektekiemen in de lucht, strooiselkiemen, 
schadelijke gassen en dierprestaties geanalyseerd. Effect van pluimvee Composteer 
Katalysator me op het 
strooisel:
Het strooisel in de behandelde stal is droger en de dieren hebben veel wittere veren. 
Door de toepassing van pluimvee composteren me de aërobe en anaërobe bacteriën in 
het strooisel.
Invloed van pluimvee composteert mij op voetzoolgezondheid:
De ballen van de vleeskuikens in de behandelde en in de onbehandelde stal werden 
onderzocht. Er waren meer pootziekten in de onbehandelde stal.
De kwaliteit van het strooisel (met name het drogestofgehalte of de vochtigheidsgraad) 
is de doorslaggevende factor die de frequentie en ernst van voetzoolziekten bij het 
vetmesten van pluimvee bepaald.

Stal

Controle-Stal

PLOCHER-Stal

verandering - voetzool

35 %

15 %

Kategorie 

Graad 1 (20 %)
Graad 2 (15 %)

Graad 1 (15 %)

onderzochte haantjes

100

100

. pluimvee Composterings 
Katalysator me heeft het 
luchtstof sterk verminderd 1 uur 
na de verneveling.
2. Een keer per week vernevelen
is niet voldoende om het
luchtstof te verminderen,
we raden minstens één keer per
dag aan.
3. Het strooisel is verbeterd,
droger in de behandelde schuur.
4. Het gehalte aan
strooiselkiemen in de
behandelde stal werd verlaagd.
5. De gezondheid van de bal van
de voet is beter in de behandelde 
box

Samenvatting:

Water is Water?
Uittreksel uit het artikel
(L&F nr. 17/25 april 2014) door Jörg Garrelts, Plant 
Protection Office van de Kamer van Landbouw van 
Nedersaksen:
In de praktijk wordt de invloed van waterkwaliteit 
vaak onderschat. Filterverstoppingen, 
onvoldoende opgeloste pesticiden, slechtere 
werking, onstabiele spuitvloeistof en de afbraak 
van de actieve ingrediënten worden verhoogd bij 
gebruik van hard, koud, extreem zuur of basisch 
water. 
In 2013 heeft het Plantenziektekundig Centrum 
een test uitgevoerd om informatie te verzamelen 
over de effecten op de kwaliteit van de werking. 
Hiervoor werden de successen bij het bestrijden 
van schimmelziekten van verschillende varianten 
in wintertarwe bij gebruik van zacht 
(waterhardheid 4,0 ° dH) en hard (33,2 ° dH) water 
met elkaar vergeleken. Bovendien is het systeem
"Plocher agro-kat" beoordeeld.
Resultaten met de plocher agro-kat:

Mate van voetzoolziekte: 0 = normaal, 1 = hyperkeratose, 2 = hoge keratose, 3= Epitheelnecrose
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WetenschapBodem/Drijfmest

De Kutschera-Test
Veranderingen in de wortelgroei van planten die zijn bemest met vloeibare mest
Professor Dr. Kutschera en haar medewerkers hebben een zeer zinvolle testmethode voor hydrocultuur ontwikkeld. De veranderde 
wortelgroei van planten die zijn bemest met drijfmest zou nader onderzocht moeten worden, vooral op de wortelbeschadigende 
bijwerkingen. Omdat het holistisch gezien vooral afhangt van de wortelontwikkeling. Met de aanhoudende trend naar maximale 
opbrengsten is het belang van de wortelmassa naar de achtergrond gedrongen. Tijdens de test in het Instituut voor Bioenergetica in 
Kinsau, uitgevoerd volgens de exacte richtlijnen van de zogenaamde Kutschera-test, werd de wortelgroei van haver op opmerkelijke 
wijze gestimuleerd door de toevoeging van PLOCHER Drij-Mest Composteer Katalysator

Een duidelijk verschil in de wortels. 
Links H2O = controle,
 rechts H2O + PLOCHER Drijf-Mest-additief

Verschillen in wortelgroei. 
 Allerlinkste H2O=water. 
Links H2O =water + plocher Drijf-Mest 
Rechts een meststof
Helemaal rechts hetzelfde mestmiddel + PLOCHER 
mestadditief.

Samenvatting;

In vergelijking met de controle (niet behandeld), heeft 

de drijfmest behandeld met PLOCHER-mestadditief:

De tabel toont de gemiddelde waardes

• betere homogeniteit, is vloeiender

• minder geur

• minder insectenlarven

• minder pathogene bacteriën

• Een microbiologie die gunstiger is voor het 

bodemleven Uit de testen is gebleken dat de 

drijfmest behandeld met PLOCHER-mestadditief 

een geavanceerd composteerproces vertoont. De 

controle (onbehandeld) daarentegen vertoont een 

ontwikkeling die aan waarde verliest (verrotting).

Bewijs van effectiviteit van de mestbehandeling
Invloed van PLOCHER Drijf-Mest Katalysator op drijfmest van melkkoeien

Resultaten van de Laboratoriumanalyses;

Opgeloste zuurstof

OPGELOSTE ZUURSTOF:
Begin november toonde de controle alleen
0,2 mg / l opgeloste zuurstof, terwijl de met PLOCHER 
behandelde mest bijna 1,2 mg / l had.

Aan het einde van de maand had de controle helemaal 
geen opgeloste zuurstof meer, terwijl de behandelde 
mest, die op 14 november nog eens 30 g PLOCHER 
mestadditief had gekregen, rond de 3,1 mg / l stond.

De aanwezigheid van zuurstof in de met PLOCHER 
behandelde mest maakt de ontwikkeling van aërobe 
bacteriën mogelijk, wat een voorwaarde is voor het 
gewenste rottingsproces.
GEUR;
De geur werd beoordeeld met behulp van een apparaat: 
de "Nasal Ranger". Het begon 2 weken na de start van 
het experiment en omvatte in totaal
4 onderzoeken, die met een afstand van
En werden 2 weken uitgevoerd.

Betrieb Yves Mongeua

De tabel geeft de gemiddelde ammoniakconcentratie weer in de 
"windtunnel" van de rundveemestbestrijding en rundermest PLOCHER.

Kooldioxide-test:
Bij het uitrijden van de mest op de grond werd in de controlemest 3,82 
µ mol-2s-1 kooldioxidegas gemeten. Voor de behandelde mest met 
plocher Drijf-Mest Katalysator  3,13µ mol m-2s-1. Dit resulteert in 
18,06% minder uitstoot van kooldioxide door PLOCHER-slurry.

(Alexander Stulginskis 
Universität, Kaunas, Litauen)

www.symbionature.com

Onderzoeksproject met rundermest (2015 - 2016):

20 liter rundermest (controle) bleef onbehandeld, bij nog eens 20 
liter rundermest werd plocher vloeibare Drijf-Mest Katalysator 
gebruikt. 
Na 28 dagen werden de containers voor het eerst geopend met 
het volgende resultaat: 
Er zaten veel vliegenlarven in de controlecontainer met 
PLOCHER-behandelde mest.......geen vliegenlarven aanwezig.

In het agrochemische onderzoekslaboratorium waren
de volgende resultaten werden bepaald (zie afbeelding):
Bevat een ton PLOCHER-behandelde mest

• 0,5 kg meer N
• 0,5 kg meer P2O5
• 2,0 kg meer K2O

Ammoniakgas-Messsystem Laser-Analysator GME700:
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ökologisch &

rentabel

wirtschaften

Ervarings-berichten

Controle

PLOCHER 
De Bodem 
als een spons

Varkensmest - meerwaarde met 
plocher Drijf-Mest Katalysator

Voorbeeld: nematoden
Bodemschimmels dienen de planten 
als natuurlijke afweerbescherming!
Er zijn ongeveer 50 soorten schimmels 
bekend
die bij een enorme toename van 
nematoden het natuurlijke evenwicht 
kunnen herstellen.
Bron: Albert v. Haller,
De wortels van de gezonde wereld, 1976

Hoe belangrijk de functies van 
bodemschimmels (bv. Mycorrhiza) 
zijn, wordt helaas vaak vergeten.
In oude vakliteratuur (bijv.Schomerus, 
Die Bodenbedeckung, Dresden 1931) 
wordt aangenomen dat als de functie 
van de bodemschimmels wordt 
verstoord, bovengrondse planten 
worden aangetast door schimmels.

Door het gebruik van PSM wordt het belangrijke 
netwerk van bodemschimmels systematisch 
verstoord en kan het niet meer bijdragen aan de 
vitaliteit van de planten. 
De problemen worden groter en groter ...!
Het doel van PLOCHER is dat chem.-
synth. Meststoffen / 
gewasbeschermingsmiddelen 
geleidelijk tot een minimum/beperkt 
ingezet worden totdat ze volledig 
kunnen worden weggelaten.

Uitgebreide testen zijn niet nodig, 
iedereen kent de geur van bosgrond, 
want bodemschimmels hebben een 
aromatische geur.

Bodem gezondheid 
ondersteunen en Duurzaam 
produceren;

plocher 
Bodemleven 
Activator/Katalysator 
me
Dosering per hectare 1 - 2 liter (zie 
pagina 18)

De geheime Heersers in de  Bodem zijn de schimmels
Bodemomgeving - cruciaal voor levensprocessen in de bodem!

Het appelblad experient!
> Bladeren worden 8 dagen in de

koelkast bewaard
> Resultaat onder de microscoop

PLOCHER-Vitaalplan te 
verkrijgen. Jake Brandes; 
0625 122 221

Fruitblad controle

Biologische fruitteler Bonhausen;
PLOCHER sinds11 Jaar

3) onder de microscoop:

1) Bodemschimmels kan men ruiken:
2) Laboratorium proef
Laboruntersuchungen 
bestätigen: mehr Pilze 
und Bakterien im Boden!

aktive Bakterien
(µg/g)

aktive Pilze (µg/g)

unbehandelt

PLOCHER behandelt

CONTROLEPLOCHER

niet vastgesteld`

Bekeken parameters
Droge stof
Stikstof (N) totaal
Ammonium-N (NH 4-N)
Phosphor (P205) toaal
Kalium (K2O) totaal
Magnesium (MgO) totaal
Calcium (CaO) totaal
Zwavel (S) totaal
Salmonellen

Eenheid
%
%
%
%
%
%
%
%
in 50 g

Verse-
substantie
4,3
0,42
0,37
0,22
0,36
0,11
0,21
0,03

Verse
substantie
4,0
0,34
0,28
0,18
0,27
0,11
0,21
0,029

in kg/m3

4,15
3,69
2,20
3,61
1,13
2,12
0,34

in kg/m3

3,43
2,77
1,84
2,71
1,08
2,10
0,290

Controle 
unbehandelde 
Drijfmest

tussen gewas; 
mosterd

PLOCHER
Drijfmest met plocher Drijf-
Mest Katalysator

Drijfmest die aëroob is bereid met 
PLOCHER wordt vloeibare humus. Dit 
leidt tot een optimalisatie van de 
plantbeschikbaarheid! 

Natuurlijke onkruidregulering
De grond bepaalt wat er op groeit!

Het vocht trekt naar beneden en wordt tegen 
verdamping beschermd door een 2 cm dikke 
"beschermlaag". De wietzaadjes kunnen niet 
ontkiemen in deze droge "beschermlaag"!
De bodem gekookt door live constructie
is de grote onkruidreinigende kracht van het 
bouwland.            Bron: Otto Wehsargh           

Ackerkräuter,      Berlijn 1954

Ervaringsbericht

Van onze klanten, in de praktijk.
Al meer dan 40 jaar - tevreden klanten over de hele wereld spreken voor zich! 
De nieuwste rapporten vindt u altijd op www.plocher.de
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Ervarings-berichten

Mevrouw Jäckel tijdens het tv-interview:
'Is er mest die niet stinkt?'
In Überlingen klaagden de bewoners over stank. Mevrouw 
Jäckel wilde niet alleen maar klagen, ze was ook op zoek naar 
een oplossing. 
Bij PLOCHER vond ze de oplossing, zowel de  boeren als de 
buren zouden tevreden zijn! De Südkurier berichtte erover op 
17 mei 2011.
De SWR-staatsshow vroeg ook:
'Is er mest die niet stinkt?'
Wat de boeren stinkt, is de verklaring zowel in het krantenartikel 
als in de SWR-bijdrage van LVVG Aulendorf;
“ de boeren moeten inzien dat er niet alleen maar  geld 
uitgeven wordt aan produkten, de mest zou niet meer stinken 
en het is een volwaardige, milieu neutrale manier van 
bemesten". 1 - 2 liter per hectare (Plocher Drijf-Mest 
Katalysator).

tv intervieuw;
Conclusie.

Drijf-Mest  word 
vloeibare 

humus!

Bodemverdichting en Drijfmest
Wat kan ik met ca. € 5 per LU/Jaar veranderen? 

Het wordt aanbevolen om Drijmest uit te rijden met bewolkt tot 
regenachtig weer, het zou direct opgenomen kunnen worden. 
In geen geval als het mooi en zonnig weer is, want anders zijn 
de emissies te hoog en heeft de mest een negatief effect op de 
planten. (verbranding) 

Het probleem is dat regenwormen voornamelijk in de bovenste 
laag van de Bodem leven.

Als de mest niet gecomposteerd is,  zijn de gevolgen voor de 
regenwormen verwoestend.

De bodemstructuur wordt echter doorslaggevend beïnvloed 
door de regenwormenpopulatie en zijn functies.

Er zijn al "gecultiveerde bodems" waarin de regenwormen
al volledig zijn uitgestorven.
Bron: geheimen van vruchtbare bodems (Erhard Hennig)

Informatie en adviesrop de beurs;EuroTier
Roland Plocher en Ingrid Rinkleff in gesprek

Weitere Infos: 
Ingrid Rinkleff, Krebeck, PLOCHER-Vertriebspartnerin, 
Tel: 05507 606,  E-Mail: Rinkleff@t-online.de

Proefboerderij Relliehausen van de Universiteit van 
Göttingen

In 2008 hebben we getest op het proefbedrijf voor dierfokkerij
en veeteelt aan de Universiteit van Göttingen in Relliehausen

Producten voor de behandeling en sanering van vloeibare Drijfmest(plocher
allesreiniger) van PLOCHER in twee mestdoorgangen.
Het bleek duidelijk dat de stroombaarheid en
De homogeniteit van varkensmest daar veel verbeterd was en er
minder drijflaag en sediment, daarnaast ook nog de verminderde 
aanwezigheid van vliegen en vliegenlarven.
Vanwege de positieve ervaringen met mestverwerking
En met de allesreiniger van plocher willen we deze producten ook in de 
toekomst in de grote varkensstal blijven gebruiken.
Arne Oppermann, testmanager
Plocher allesreiniger; zout en citroenzuur=laat het natuurlijke evenwicht 
bestaan!
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PLOCHER-Vitaalplan: Weide & Grasland

Bel voor gratis informatie, advies en/of een bestelling naar; 
Jake Brandes; 0625 122 221

Compostbemesting alleen tijdens het groeiseizoen, in het vroege voorjaar (vanaf ca. 7 ° C bodemtemperatuur), dus 
niet op bevroren grond. 

De rijke compostbiologie is belangrijk voor de snelle implementatie en de opbouw van humus in de bodem.
 Alternatief of aanvullend zorgt de compost voor een verdere goede groei in de zomer.

Gebruiks-advies PLOCHER-PRODUKTEN Te gebruiken hoeveelheden Opmerkingen

Begin in het voorjaar om het 
Bodemleven te activeren. 
Verdere toepassingen;    
Na het omwoelen-fresen/ 
snijden-oogsten / mulchen, 
composteren van de rest-
materialen       

Ongeveer 2 weken later op 
het hergroeiende gras om 
fotosynthese te bevorderen

Voor bemesting: mest intensief gecomposteerd met Composteer Katalysator (40 g / m3)

Conclusie: geoptimaliseerde wortelgroei, bevordering van fotosynthese, 
hoogwaardig, smakelijk basisvoer en een slijtvaste grasmat

Gieten in de tank, voordat je 
het vult met water. (kleinere 
oppervl. sprayen met bijv. 
rugspuit).  

- niet op bevroren grond
- het beste net voor de regenval

Plocher Bodemleven 
activator/Katalysator me 
ak 7061 2 l, ak 7071 10 l

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

Plocher blad-speciaal me
ap 3461 2 l, ap 3471 10 l

200 g ml/ha

100 ml/ha 

500 ml - 1 Liter/ha 
Bij "Bodem-opstart" 

behandeling: 2-3 l/ha   
Op kleine oppervlaktes 
10 - 50 ml per 100 m2

Voor in de veldspuit (kleinere 
oppervlakken bijv. Met een 
rugsproeier) beide in water 
roeren. 
Spray bij droog weer.   

Spray-water   
hoeveelheid:                      

200 - 400 l/ha

Kosten; zie blad hieronder.
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VITAALPLAN GRAS - WEIDELAND

Plocher produkt;

Bodemleven Activator/Katalysator me = 
Bio-melasse basis

Planten me = Bio-melasse basis

Blad Speciaal me = Bio-melasse basis

Hoeveelheid per keer;

1 - 3 Liter / hectare

200ml / hectare

100ml / hectare

Verkoopprijs ex. BTW.

1 Liter = 54 euro
3Liter = 162 euro

200ml = 11 euro

100ml = 5,50 euro

Startbehandeling. Totale kosten per hectare varieert tussen de 70,50 euro en 
de 178 euro.

Daarna na elke oogst, Bodemleven Activator/Katalysator  + Planten + Blad Speciaal herhalen. De 
hoeveelheid Bodemleven produkt kan dan wel verminderd worden. Dan zijn de totale kosten 
dus minimaal 70,50 euro.

Dit lijkt misschien veel.........maar het effect speelt zich af in de bodem. (structuurverandering, 
voedingstoffen, produktie gewasbeschermende stoffen, bodemvruchtbaarheid enz.)  
Wel kan men binnen enkele weken meer wormenuitwerpselen aan het oppervlakte vinden.
Wanneer men duurzaam met de behandelde Bodem omgaat kan men met minimale 
hoeveelheden Plocher produkten alles optimaal houden....door chemische/synthetische 
middelen verstoord men het verkregen evenwicht.

Bemesting met gecomposteerde Plocher Drijf-Mest brengt u (vloeibare) humus op het land! 
Het composteerproces begint dan al in de stal.

Toelichting; Bodemleven Activator Katalysator.
Eerste behandeling = bodemverbetering.....3 Liter per hectare voor het beste resultaat!
Bij volgende behandelingen kan men onder deze 3 Liter produkt gebruiken tot 0.5l/Ha.

- Afhankelijk van de situatie / bodemgesteldheid past men de gebruikte hoeveelheid produkt aan.
(bodemgesteldheid; structuur - PH- Vruchtbaarheid)

- Per gewas, met zijn specifieke voorwaarden, kan ook het Vitaalplan varieren
- Daarnaast spelen ook weersomstandigheden een rol op het effect op het gewas (extreme droogte,
kou, nattigheid enz.).

VERKOOPPUNT: het bedrijf BRANDES FORMULA B.V.
WEBSITE: www.PLOCHER.nl  (beschikbaar vanaf eind maart)

Verkoop van natuurlijke qualitatieve produkten met een bewezen effect, om 
Mens en Dier en Planten te dienen.

Produkten van Firma Plocher welke wij verkopen, zijn ook door ons 
uitvoerig getest en daarbij effectief bevonden. 

We geven u graag gratis informatie en advies, zodat u alles specifiek voor 
uw situatie kan kiezen en berekenen.

Voor specifieke vragen / situaties kunnen we direct advies vragen aan de 
producent.

Filosofie; we verkopen alleen middelen die een wezenlijke - grootte bijdrage 
kunnen leveren voor de gebruiker.
Het daarbij komende "milieu vriendelijke aspect" past bij onze levensvisie. 
We zijn immers afhankelijk van de gezondheidstoestand van deze Aarde, 
voor onze generatie en de volgende generaties.

Techniek werkt samen met Natuur

Contact:
Jake Brandes, Brandes Formula B.V.

Distributeur voor Plocher producten in Nederland.
info@plocher.nl
0625122221



plocher afvoer & toiletten plocher allesreiniger
plocher was-additief

pan, ervoor   Na gebruik  

Wassen & Poetsen
Ecologisch en Rendabel

Dragersmateriaal: 
Silicea/kiezelaarde verwerkt 
met de ROLAND PLOCHER®  
integraal-techniek.
Artikelnr. hr 4731 - Gewicht:   
70 g Artikelnr. hr 4741 - 
Gewicht: 700 g

Om het natuurlijke afbraak- en 
zelfreinigende vermogen te ondersteunen. 
Bij verrotting (anaërobe omzetting) is er 
onvoldoende zelfreinigend vermogen en de 
resulterende geur vaak een probleem.
• plocher abwasser & toiletten ondersteunt de 
gewenste composterende omgeving. Dit leidt 
tot geurreductie en sanering. 
Aanbevolen gebruik:
Voor alle soorten rioolwaterzuiveringsinstallaties 
in huis en vijver (biologisch, kamperen, mobiele 
toiletten, enz.), Pijpreiniging, sanitaire ruimtes: 
2 g per week strooien in de gewenste plek.
• Kan ook in afvoeren van gootstenen, douches 
of badkuipen worden gestrooid als een 
biologisch ‘buisvrij’ (een nacht laten inwerken)

Huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties: 
eerste gebruik 10 - 30 g

per m³ inhoud; voeg vervolgens wekelijks 5 - 10 g per 
m³ toe, afhankelijk van de geproduceerde 
hoeveelheid afvalwater Kan rechtstreeks via het 
toilet worden weggespoeld

Vijverzuiveringsinstallaties: voer 1 - 10 g per m³ in

Start bij rottende slibafzettingen tweemaal per week 
met de kleinste dosering. Verhoog de dosering pas 
als het slib aëroob is afgebroken.

Tip: Wij raden het gebruik van plocher wasadditief en 
plocher allesreiniger aan om het afvalwater te 
ontlasten

Opmerking: geen chloor of andere chemicaliën. 
Gebruik een ontsmettingsmiddel.

Dragersmateriaal; Calciumcarbonaat  bewerkt 
met de ROLAND PLOCHER®  integraal-techniek. 
Artikelnr. hw 4531 - gewicht: 200 g
Artikelnr. hw 4541 - gewicht:     2 kg 

Reiniger met het energetische 
informatie van vuil / 
vetoplossende eigenschappen. 
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, 
vrij van oppervlakteactieve stoffen
Gebruiksadvies;
Meng beide dragermaterialen 1: 1 
of gebruik ze afzonderlijk indien 
nodig. Gebruik spaarzaam. Test zelf 
hoeveel u van uw wasmiddelen, 
afwasmiddelen en 
reinigingsmiddelen kunt 
verminderen ... Vaatwasser: 5 - 10 g
Ramen / spiegel: 1 g / 1 liter water
Vloeren: 2 g / 1 liter water
Voor het inweken van ingebrand 
vuil;2 g / 1 liter water.

Ook geschikt voor gebruik  
buitenshuis,

 Op de boerderij voor het 
schoonmaken van Vloeren, wanden en 
gebruikersmaterialen van bijv. 
roestvrijstaal. 

-Vet en vuil zijn makkelijk te
verwijderen.
-Zonder het milieu te belasten,
-snel afbreekbaar;
-het natuurlijke evenwicht van goede
bacterien wordt minder verstoord.

Dit is van belang voor een 
hygienischer en gezonder 
leefmilieu.

allesreiniger     Plocher   
Dragersmateriaal Natuurzout bewerkt met  de 
ROLAND PLOCHER®  integral-techniek. Artikelnr: hr 
2431 - 200 gram/ hr 2441 - 2 k

Dragersmateriaal citroenzuur bewerkt met de 
ROLAND PLOCHER®  integraal-techniek.              
Artikelnr: hr 2432 - 200 gram/ hr 2442 - 2 kg

- Eenvoudig
- Milieu-vriendelijk!

Wasmiddelreductie 
Het wasadditief van plocher is bedoeld 
om de reinigingskracht van water te 
activeren en zo het gebruik van 
wasmiddel te verminderen.

Goed voor personen met 
wasmiddelintolerantie door verminderd 
gebruik. Beschermd het milieu door minder 
afvalwaterverontreiniging:
Betere wasprestaties met lager verbruik van 
wasmiddel BZV- en CZV-waarden worden 
drastisch verlaagd
Silicea dragermateriaal voorkomt corrosie 
Aanbevolen gebruik:
Test zelf in hoeverre u wasmiddel kunt 
verminderen met dezelfde wasprestaties 
(tot 50% kan worden bespaard) 
Wasmachine:
Witte was: ½ theelepel per 4,5 kg wasgoed; 
Gekleurd wasgoed: ¼ theelepel per 4,5 kg 
wasgoed Handwas: naar behoefte
Tip: gebruik de spaarcyclus
Vaak is het korte programma voldoende
voor schoon wasgoed
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