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Szanowni Państwo, Czytelnicy Biuletynu Agri Plus!!
Za nami kolejne lato, a co za tym idzie, spiętrzenie prac polowych, w tym zbiorów głównie rzepaku i zbóż tak ozimych jak
i jarych. Mam nadzieję, że „sypnęła” Państwu obfita ilość ziarna. Na polach są jeszcze: kukurydza i buraki cukrowe, ale ich
kondycja generalnie nie jest zła.
Tradycyjnie przełom lata i jesieni to czas dożynek - Święta Plonów. Gratuluję wszystkim Państwu osiągniętych sukcesów
i życzę dalszej owocnej, wzajemnie korzystnej współpracy z Agri Plus w sferze produkcji zwierzęcej.

Monika Ejchart
Dyrektor Zarządzający Agri Plus

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Szanowni Czytelnicy Biuletynu Agri Plus!
Jak zapewne większość z Państwa już wie, od 1
września 2017 roku rozpoczął pracę Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa, który powstał z połączenia dotychczasowych: Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku
Rolnego. Nowa jednostka ma strukturę pionową. Niezależnie od biura centralnego w Warszawie przy ulicy Karolkowej
30, powstało szereg oddziałów w miastach wojewódzkich,
a także w ich ramach tzw. ośrodki, biura terenowe - filie
w wielu miastach powiatowych.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odpowiadać
ma i kierować restrukturyzacją i prywatyzacją zasobów Skarbu Państwa, promować polskie produkty rolne i spożywcze. Do zadań Ośrodka należeć będzie też analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych
i żywnościowych, odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.
Dla Państwa wygody, jako że dużo osób załatwiało różne sprawy w biurach dotychczasowych Agencji: Nieruchomości Skarbu Państwa i Rynku Rolnego podajemy
główne adresy siedzib nowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Województwo Mazowieckie:
Oddział terenowy w Warszawie i filie: Krasne, Kozienice,
Warszawa
Województwo Dolnośląskie:
Oddział terenowy we Wrocławiu i filie: Lwówek, Legnica,
Świdnica, Wrocław
Województwo Kujawsko-Pomorskie:
Oddział terenowy w Bydgoszczy i filie: Kusowo, Lubostroń
Województwo Podlaskie:
Oddział terenowy w Białymstoku i filie: Suwałki, Bielsk
Podlaski, Michałowo
Województwo Łódzkie:
Oddział terenowy w Łodzi
Województwo Małopolskie:
Oddział terenowy w Krakowie i filie: Tarnów
Województwo Opolskie:
Oddział terenowy w Opolu i filie: Oleśno
Województwo Pomorskie:
Oddział terenowy w Pruszczu i filie: Bytów, Malbork,
Słupsk, Skarszewy
Województwo Śląskie:
Oddział terenowy: Mikołów i filie: Częstochowa
Województwo Świętokrzyskie:
Oddział terenowy w Kielcach i filie: Opatów
Województwo Warmińsko - Mazurskie:
Oddział terenowy: Olsztyn i filie: Morąg, Lidzbark, Korsze,
Bartoszyce, Działdowo, Szczytno, Elbląg, Szyldak, Ełk, Olecko, Giżycko.
Województwo Zachodniopomorskie:
Oddział terenowy w Szczecinie i filie: Gryfice, Nowogard,
Pyrzyce, Recz oraz Oddział terenowy w Koszalinie i filie: Szczecinek, Drawsko Pomorskie, Świdwin, Kołobrzeg,

Sławno, Białogard, Wałcz
Województwo Wielkopolskie: Oddział terenowy Poznań
i filie: Przygodzice, Stary Bojanów, Piła, Konin
Województwo Lubelskie: Oddział terenowy w Lublinie
i filie: Biała Podlaska, Chełm, Urszulin, Dołhobyczów, Michałow
Województwo Lubuskie: Oddział w Zielonej Górze i filie:
Międzyrzecz, Baczyno, Ośno, Lubsk, Nowe Miasteczko Województwo Podkarpackie: Oddział terenowy: Rzeszów i filie Przemyśl, Lubaczów, Trzebownisk, Krośno.
Szanowni Czytelnicy, zdajemy sobie sprawę, że początki nowej struktury mogą nastręczać Państwu trudności
w sprawnym załatwianiu wielu kwestii. Niestety, trzeba
będzie się uzbroić w cierpliwość. Z biegiem czasu na pewno wszystko się dotrze”, czego życzy...
Dr Mirosław Dackiewicz

Dyrektor d/s Rozwoju i PR Agri Plus

GLOBAL G.A.P. – STANDARD FUNKCJONUJĄCY NA FERMACH AGRI
PLUS ORAZ FERMACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Szanowni Państwo,
Z dumą informujemy, że mamy za sobą już rok funkcjonowania standardu GLOBAL G.A.P., zarówno na
naszych własnych fermach, a przede wszystkim na fermach hodowców, z którymi współpracujemy w ramach
kontraktów farmerskich. W sierpniu tego roku zakończyliśmy proces certyfikacji zwiększając liczbę ferm objętych
standardem. Obecnie certyfikatem objętych jest blisko 20% naszych ferm tuczowych.
Rozpoczynamy wprowadzanie standardu na naszych pozostałych fermach. Zapytacie Państwo dlaczego
wprowadzamy taką standaryzację produkcji w oparciu o GLOBAL G.A.P.? W dzisiejszych czasach, gdy świadomość konsumentów jest coraz większa nie wystarczy po prostu produkować trzody chlewnej i sprzedawać wieprzowiny – konsumenci poszukują produktów wytworzonych z wieprzowiny wyprodukowanej w oparciu o jak
najwyższe standardy. Dodatkowo, za stosowaniem standardu GLOBAL G.A.P. przemawia, wbrew pozorom, jego
stosunkowo rozbudowany charakter i szeroki zakres zagadnień, które reguluje. Dla przypomnienia, w systemie
główny nacisk kładziony jest na: bardzo szeroko rozumiany dobrostan zwierząt, pełną identyfikowalność procesu
produkcji (dostawa zwierząt, zamówienia i dostawa paszy, postępowanie z odpadami, leczenie i sprzedaż zwierząt), zachowanie okresów karencji, bezpieczeństwo pracowników (także, gdy przy zwierzętach pracuje sam rolnik), zapewnienie odpowiedniej higieny przy produkcji, bioasekuracja czyli ochrona fermy przed drobnoustrojami
chorobotwórczymi oraz ochrona środowiska. Jednym zdaniem można powiedzieć, iż standard ten łącząc w sobie
ww. aspekty zapewnia tak ważną dla nas produkcję bezpiecznej żywności. Mam świadomość, iż wprowadzenie
standardu na daną fermę wymaga zaangażowania i pracy zarówno hodowcy współpracującego z Agri Plus jak
i naszych pracowników, którzy odpowiadają za produkcję. Dalsze utrzymanie standardu GLOBAL G.A.P. nie jest
czasochłonne o ile wszelkie działania są prowadzone regularnie.
M.in. systematycznie należy prowadzić deratyzację i jej rejestr, zapisy w książce rejestracji świń, rejestry mycia i dezynfekcji, rejestry
osób wizytujących fermę czy też rejestry samochodów wjeżdżających
na fermę.
Dodatkowym
powodem,
jaki przemawia za wprowadzeniem standardu GLOBAL G.A.P.
jest przewidywanie i wyprzedzanie
wymagań jakie są stawiane przed
fermami trzody chlewnej. Dotyczy
to w szczególności regulacji związanych z bioasekuracją, w szczególności z wymaganiami stawianymi
w strefach, które objęte są ograniczeniami związanymi ze zwalczaniem niebezpiecznego dla świń,
a całkowicie niegroźnego dla ludzi
Afrykańskiego Pomoru Świń. Tutaj konkluzja jest bardzo prosta –
fermy, na których wprowadzony

i utrzymywany jest standard GLOBAL G.A.P. są w pełni przygotowane do nowych wymagań bioasekuracyjnych.
Potwierdziliśmy to w trakcie prowadzonych audytów.
Wprowadzenie i utrzymanie standardu zapewnia nam bezpieczeństwo produkcji. Jednakże należy w tym miejscu
podkreślić najważniejszą kwestię, która wiąże się z utrzymaniem i funkcjonowaniem każdego standardu – należy
z nim pracować w sposób regularny i spełniać jego wszystkie wymagania 365 dni w roku.
Bartłomiej Matysiak
Menedżer ds. Jakości i Ochrony Środowiska

DWIE NOWE TUCZARNIE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
W województwie pomorskim, w miejscowości
Rokiciny (powiat bytowski) powstały dwie nowe chlewnie, każda z nich na 1900 szt. tuczników, zbudowane przez
Pana Damiana Labudę. Pan Damian, mający duże doświadczenie w branży budowlanej, od samego początku wiedział
jaki efekt zamierza uzyskać. Projekty budynków inwentarskich oraz ich wyposażenie na każdym etapie budowy były
konsultowane z naszą Firmą.
Wymiary każdego z budynków to 112 m długości
i 15 m szerokości. Wymurowane zostały z betonu komórkowego Silka z drewnianą konstrukcją dachową. Dach pokryty został płytą warstwową wypełnioną pianką poliuretanową. Obie tuczarnie są w systemie pełno rusztowym
z głębokością kanałów 180 cm.
Każdy budynek posiada 48 kojców wykonanych z deski
PCV. W każdym kojcu znajdują się po 4 poidła miseczkowe oraz połowa karmnika dwustronnego z 8 stanowiskami
paszowymi.

Chlewnia posiada automatyczny system wentylacji kurtynowej zakupiony w firmie Big Dutchman. Kurtyny
w tym systemie zaopatrzone są w dodatkowy materiał
izolacyjny umieszczony pomiędzy dwoma warstwami zewnętrznymi. Całość systemu, czyli kurtyny i klapy w kominach wentylacyjnych, kontrolowana jest w sposób automatyczny poprzez podłączony sterownik.
Tuczniki w pierwszej tuczarni zaopatrywane są
w paszę przy pomocy linii paszowej podłączonej do dwóch
silosów po 18 t każdy. Natomiast drugi budynek w około
¼ długości przedzielony jest ścianą i posiada dwie niezależne linie wodne oraz dwa systemy paszowe. Rozwiązanie
to pozwala na zasiedlenie budynku nowymi warchlakami
przy jednoczesnym pozostawieniu na krótki okres tuczników z poprzedniego rzutu tak, aby osiągnęły wyższą wagę
sprzedaży. Budynek ten posiada trzy silosy paszowe. Dwa
z nich zaopatrują ¾ budynku a trzeci wspomnianą ¼.
Pan Damian jest bardzo pracowitym i zaangażowanym człowiekiem i już teraz myśli o powiększaniu swojej
hodowli. Oczywiście we współpracy z AGRI PLUS !!
Życzymy powodzenia!!!
Marek Tosik
Koordynator Produkcji Warchlakowo-Tuczowej
Polska Zachodnia

NOWA WIEŚ UJSKA – ODMIANA
14 lipca 2017 roku w Nowej Wsi Ujskiej miało
miejsce otwarcie nowo wyremontowanych chlewni, należących do spółki Odmiana której prezesem i głównym
udziałowcem jest pan Krzysztof Cyrulik. W tym też dniu
można było obejrzeć budynki, porozmawiać z wykonawcami, oraz z inwestorem, ale także był czas na relaks przy
grillu, muzyce, a jako że dzień był ciepły i słoneczny, to wielu gości chętnie też raczyło się zimnym piwkiem.
Na początku była część oficjalna, podczas której
budynki zostały poświęcone przez księdza proboszcza, był
czas na krótkie przemówienia gospodarza i dostawców
wyposażenia. Ze strony Agri Plus, głos zabrał dyrektor do
spraw PR i rozwoju, dr Mirosław Dackiewicz, i w krótkim
przemówieniu zwrócił uwagę na to, że mimo zmniejszającej się populacji trzody chlewnej w naszym kraju, cały czas
zwiększa się ilość hodowców nawiązujących współpracę
z Agri Plus, a wielu z tych którzy już z nami współpracują
decyduje się na remonty czy też budowy nowych obiektów. Podkreślił, że Agri Plus cały czas współfinansuje takie inwestycje, oferując premie remontowe i rozwojowe.
Zresztą wszystkie trzy budynki które zostały wyremontowane w Nowej Wsi Ujskiej, zostały wyremontowane ze
wsparciem premii remontowej. Był także czas na wręczenie głównemu inwestorowi oraz jego małżonce drobnych
upominków.
Na uroczystość zostali także zaproszeni okoliczni
hodowcy, wśród których było wielu znajomych p. Krzysztofa Cyrulika, ale też wiele osób, które już współpracują
z Agri Plus lub planują podjąć taką współpracę. Po części
oficjalnej można było dokładnie obejrzeć budynki. Był czas
na spokojne kuluarowe rozmowy z wykonawcami, oraz
z pracownikami Agri Plus. Hodowcy mieli okazję między
sobą wymienić uwagi na temat różnych aspektów związanych z tego typu inwestycjami, a te właśnie praktyczne porady są bardzo często najcenniejsze dla osób planujących
powiększyć swoją hodowlę lub też ją rozpocząć.

A teraz może parę słów o samym gospodarstwie.
Muszę uczciwie przyznać, że kiedy po raz pierwszy pod koniec 2016 roku spotkałem się z prezesem spółki Odmiana
panem Krzysztofem Cyrulikiem, nie od razu wierzyłem że
budynki, lub raczej to co z nich zostało, w tak szybkim tempie zostaną wyremontowane i że zostaną wykonane w tak
wysokim standardzie. Dodatkowo czekała nas jeszcze zima
więc moje doświadczenie podpowiadało mi, że jeszcze trochę wody w pobliskiej Noteci upłynie zanim w tych chlewniach rozpocznie się prawdziwy chów świń. Ale też od
razu wiedziałem, że rozmawiam z hodowcą, który wie co
mówi i ma swój pomysł na ten biznes. Oczywiście skromnie mogę powiedzieć iż także i ja miałem swoje trzy grosze
do dodania przy projektowaniu wyposażenia budynków,
rozmieszczenia kojców itd. i mam nadzieję, że moje doradztwo również okazało się przydatne w trakcie remontu.
Przez całą zimę kilkukrotnie spotykaliśmy się z p. Krzysztofem i rozmawialiśmy o bieżących problemach które krok
po kroku wspólnie rozwiązywaliśmy, by już 10 marca 2017
roku dostarczyć do gospodarstwa pierwsze warchlaki do
dwóch wyremontowanych budynków. W trakcie pierwszego lotu gospodarz oczywiście znowu w tempie ekspresowym wyremontował następny budynek.
Wszystkie trzy budynki różnią się nieco od siebie, ale wszystkie wykonane są w podobnym schemacie.
Na każdym z nich została zamontowana wentylacja automatyczna z wymuszoną cyrkulacją powietrza. Wloty
powietrza znajdują się na całej długości budynku po obu
jego stronach, a wentylatory umieszczone są w centralnej części sufitu. Pasza przetrzymywana jest w silosach
paszowych i z nich transportowana do tubomatów przez
system paszowy spiralny. W każdym budynku korytarze są
umieszczone po środku a kojce są po obu stronach korytarza. Wszystko jest pomyślane tak aby zwierzęta czuły się
tutaj dobrze i miały jak najlepsze warunki. Zresztą pierwszy
wynik produkcyjny świadczy o tym że tak na pewno jest.
Rafał Grzeliński
Koordynator Produkcji Warchlakowo – Tuczowej

FERMA PAWŁÓWKO
Państwo Wioletta i Robert Ślubowscy mieszkańcy
Pawłówka, gmina Czernice Borowe współpracują z naszą
Firmą od 2008 roku. Współpraca rozpoczęła się od kontraktu na 850 miejsc tuczowych. Przez szereg lat państwo
Ślubowscy dali się poznać jako odpowiedzialni i świadomi
aktualnych wyzwań producenci trzody chlewnej co zaowocowało rozpoczęciem starań o budowę nowej chlewni na
950 stanowisk. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń trwało 6
miesięcy.
Z końcem kwietnia br. został oddany do użytku nowoczesny budynek inwentarski o wymiarach 53 x 15,5 metra. Kanał gnojowy ma głębokość 1,85 m co w zupełności
wystarcza, aby zmagazynować gnojowicę w okresie zimowym. Podłogę stanowi ruszt betonowy, ściany zbudowane
są z pustaka, natomiast dach tworzy konstrukcja stalowa
pokryta płytą warstwową z laminatem. Obiekt posiada 24
kojce po 40 sztuk i jest podzielony na 2 hale produkcyjne
w stosunku 1/3 do 2/3.Wyposażeniem zajęła się firma Westron. Każda z hal ma zautomatyzowany, niezależny system
wentylacji, osobną linię pojenia oraz oddzielne paszociągi spiralne i 2 silosy po 21 ton. Pozwala to w maksymalny
sposób wykorzystać możliwości produkcyjne obiektu.
Kojce wykonane są z PCV i wyposażone w 4 poidła
miseczkowe oraz czterostanowiskowe karmniki skrzyniowe. Ściany wewnętrzne na całej wysokości pokryte są płyt-

kami co ułatwia mycie i dezynfekcję oraz znacznie skraca
czas ich trwania. Spełnienie tych warunków pozwala zapewnić wysoki poziom dobrostanu zwierząt, a w konsekwencji, osiągać coraz lepsze wyniki produkcyjne. Zaowocowało również przyznaniem premii rozwojowej „140”.
Wkrótce po zakończonej budowie modernizacji
doczekał się też pierwszy budynek w którym została wymieniona instalacja wodna wraz z poidłami, karmniki, wygrody, zoptymalizowano także wydajność wentylacji co
poskutkowało przyznaniem premii remontowej „64”. Cieszę się że p. Ślubowscy zdecydowali się na ten dodatkowy
wysiłek finansowy i organizacyjny - jestem przekonany że
przyniesie to pozytywne efekty produkcyjne.
Taka inwestycja nie mogła przejść bez echa - Robert Ślubowski został wyróżniony na dożynkach województwa mazowieckiego, diecezji płockiej i ziemi przasnyskiej za „efektywne zwiększanie produkcji trzody chlewnej”. W chwili
obecnej ferma Pawłówko posiada już 1800 stanowisk tuczowych.
Gratuluję p. Ślubowskim inwestycji i liczę że w niedalekiej przyszłości znajdą się Hodowcy z okolicy chcący
pójść ich drogą.
lek. wet. Piotr Leliński

FERMA MACIOR W ŁĄŻYNIE
Położona w powiecie iławskim, gmina Lubawa
wieś Łążyn jest kolejnym punktem na mapie Agri Plus,
z którym nawiązujemy współpracę w hodowli macior.
Dwaj bracia Tomasz oraz Karol Kozicki nawiązali
współpracę z Agri Plus. Renoma i dobre imię naszej firmy
oraz stabilność finansowa jaką daje Agri Plus w tak trudnym dla hodowców trzody chlewnej okresie zdecydowała o tym, że zdecydowali się oni na podjęcie współpracy
z nami. Korzystając z możliwości dopłat do działalności rolniczej postanowili wybudować dwie fermy o łącznej ilości
460 macior.
Pan Karol Kozicki obecnie buduje od podstaw
chlewnię na 160 macior. Budynek chlewni jest już prawie
na ukończeniu i jeżeli nie będzie opóźnień w budowie na
przełomie września i października będziemy wstawiać
pierwsze loszki.
Pan Tomasz Kozicki posiada już jedną chlewnię na
150 macior, w której od 2013 roku produkował warchlaki na wolny rynek. Dodatkowo w budowie jest następna

chlewnia na 300 macior, która powinna być oddana do
użytku jeszcze w tym roku.
Razem na dwóch fermach będzie ok 600-620 macior, które będą kryte w systemie pięciotygodniowym.
Obydwie fermy będą produkowały dziewięciotygodniowego warchlaka w wadze 16-17 kg.
Bracia Koziccy są typowym przykładem ferm rodzinnych, na których głównymi pracownikami będą oni
sami oraz członkowie ich rodzin.
Pierwsze loszki na fermę pana Tomasza przyjechały 10/08/2017. Od tego momentu pan Tomasz Kozicki oraz
jego rodzina zaczęła ponowną przygodę z hodowlą trzody chlewnej. Tym razem stery swojej hodowli powierzyli
w ręce Agri Plus, z którą wiążą swoją przyszłość.
Arkadiusz Paczkowski
Koordynator Produkcji ds. Ferm Macierzystych

„CO DWIE GŁOWY,TO NIE JEDNA”
W dniu 26.06.2017 r. w miejscowości Nekla, odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie grupy ponad
30 hodowców - partnerów Agri Plus tym razem z regionu
zachodniej Wielkopolski, z udziałem przedstawicieli Spółki odpowiedzialnych za rozwój produkcji zwierzęcej (warchlakarnie i tuczarnie).
W luźnej, serdecznej atmosferze, przy okazji obiadu, dyskutowano o najważniejszych problemach wzajemnej współpracy. Hodowcy podnosili kwestie coraz trudniejszych barier w uzyskiwaniu pozwoleń od lokalnych władz
dla rozwoju hodowli warchlaków i tuczu trzody chlewnej.
Dużo czasu poświęcono wymianie doświadczeń
odnośnie przestrzegania procedur bioasekuracji w hodowli, dobrostanu i właściwych procedur transportu zwierząt,
szczególnie w aspekcie występujących na wchodzie Polski
ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zarówno hodowcy, jak przedstawiciele Agri Plus
wyrażali duże zadowolenie z możliwości tego typu kontaktów, które nie tylko służą efektywności produkcji, ale także
wzajemnemu lepszemu poznaniu i bezpośredniej prezentacji różnych inicjatyw i przemyśleń.
Gospodarzem spotkania był Arkadiusz Wojciechowski, Koordynator Regionu Wielkopolska. Obecny był także dr Mirosław Dackiewicz - Dyrektor d/s Rozwoju i PR Agri Plus.
Karina Czypicka
Specjalista ds. Produkcji

ZWRACAJMY UWAGĘ NA TRANSPORT PASZ
Szanowni Państwo,
Mam nadzieję, iż poprzednie moje publikacje
w biuletynach Agri Plus, były dla Państwa użyteczne i pozwoliły Wam lepiej nadzorować i zabezpieczać swoje hodowle. W przyszłości zapewne przełoży się to na poprawę
Państwa zysków. W dzisiejszym tekście chciałbym przybliżyć Państwu tematykę zabezpieczania transportów paszy.
Jako hodowcy przez cały okres produkcji dokładacie wszelkich starań, aby Wasze wyniki były jak najlepsze,
by żywiec przez Was hodowany był zdrowy i we właściwej
wadze. Znaczna część tego procesu, zależy w dużej mierze od właściwie dobranej i dawkowanej paszy. Niestety
starania i trud włożone w cały okres hodowli mogą przynieść pewne rozczarowanie, gdy okaże się, że możliwa premia za wyniki nie jest taka, jakiej Państwo oczekiwaliście,
a wszystko to, przez zbyt duże zużycie paszy.
Jako Dział Ochrony prowadzimy również działania prewencyjne i kontrolne, aby pasza wysyłana do Państwa docierała w ilości i składzie, w jakim opuściła naszą wytwórnię
pasz. O tym, że jak ważny jest to element produkcji może
świadczyć fakt, iż w roku notujemy kilka lub nawet kilkanaście niezgodności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia transportu lub nieprawidłowego rozładunku na

fermie. W przeszłości zdarzało się, że np. do fermy nie dojeżdżał kompletny ładunek, jaki został wysłany z wytwórni
pasz, brakowało kilogramów, lub pasza się zmarnowała, bo
trafiła nie tam gdzie potrzeba. Niestety, ale w ówczesnym
czasie brak zabezpieczania transportu dawał spore możliwości kreatywnym oszustom. Dochodziło do zwykłych
kradzieży z transportu, ale też zdarzały się inne finezyjne
pomysły, takie jak niekompletny lub pozorowany rozładunek na fermie. Na tym wszystkim traciła nie tylko firma, ale
przede wszystkim hodowcy.
Agri Plus chcąc zadbać i chronić swoich hodowców oraz
mieć pewność, co do jakości paszy dostarczanej na fermy kontraktowe, musiało podjąć kroki celem wyeliminowania zagrożeń w transporcie. Zaczęło się od stworzenia
procedur ochronnych i zatrudnia pracowników ochrony na
wytwórniach pasz do plombowania i kontroli dokumentacji opuszczających zakład pojazdów. Lepszej weryfikacji
i kwalifikacji przewoźników. Wprowadzono zakaz samodzielnego rozładunku przez kierowców, bez uprzedniego
sprawdzenia plomb przez hodowcę. Następnie skupiono
się na zabezpieczeniach elektronicznych takich jak GPS,
sygnalizujących dokładną pozycję na mapie i uruchomienie zaworów wydmuchu paszy, oraz na zabezpieczeniach
mechanicznych w postaci plomb.

Na pojazdach przewożących paszę, macie Państwo do czynienia z jednym typem plomb. Są to granatowe plomby
jednorazowe, koralikowe, składające się z trzech części tj.
płatka z logo Agri Plus - z kolejnym numerem oraz miejscem na podpis zakładającego, części koralikowej i cienkiej końcówki wprowadzającej. Tylko plomba składająca
się z wszystkich tych trzech części jest plombą właściwie
założoną (patrz zdjęcia). Jeżeli, którejkolwiek z tych części
brakuje, może być to oznaką manipulacji przy transporcie
i załadunku. Plomba ta jest odporna na warunki atmosferyczne, a jej oporność na zerwanie to około 40 kg, więc
nie notujemy przypadków „samo” spadania plomb podczas transportów. Ponadto jej konstrukcja pozwala bardzo łatwo wychwycić wszelkie próby manipulacji, ponieważ plomba odbarwia się (miejscowo zmienia kolor) pod
wpływem temperatury, środków chemicznych, a także pod
wpływem zginania.
Dzięki zaś systemom monitoringu GPS jesteśmy w stanie
odtworzyć trasę pojazdu, ze wskazaniem w którym miejscu i jakiej przybliżonej ilości nastąpił wydmuch paszy,
z dokładnością lokalizacji mierzoną w kilkudziesięciu centymetrach.

I teraz dochodzimy do punktu, w którym rola hodowcy jest niezwykle istotna. Hodowca przyjmujący dostawy paszy powinien każdorazowo sprawdzić poprawność
założenia plomb na pojeździe i ich zgodność (numery)
z dokumentami spedycyjnymi. Drogi hodowco, to od Ciebie i tych kilku prostych czynności, może zależeć wynik finansowy Twojej hodowli.
Pamiętaj!
Plomby na pojeździe powinny być założone w sposób uniemożliwiający ingerencję w przewożony ładunek,
a ich numery wpisane czytelnie na dokumenty spedycyjne.
Pod żadnym pozorem plomby nie powinny być zdejmowane, jeżeli nie jest obecny hodowca lub osoba przez niego
wskazana do obioru paszy. Obowiązkowo po zakończonym
rozładunku powinno odbyć się sprawdzenie komór pojazdu, poprzez przedmuchanie lub fizyczne, wizualne sprawdzenie wnętrza komór załadunkowych, czy całość paszy
z dedykowanych danemu hodowcy komór została opróżniona. Potem dopiero hodowca powinien potwierdzić czytelnym podpisem odbiór dostawy paszy. Kilogramy paszy
przekładają się na kilogramy masy zwierząt, a te relacje odpowiednio nadzorowane dają satysfakcje w postaci premii
finansowych.
Gdyby kiedykolwiek mieli Państwo wątpliwości,
co do poprawności zaplombowania lub wypełnienia dokumentów spedycyjnych, lub też sprawdzanie plomb byłoby
Państwu w jakiś sposób utrudniane lub bagatelizowane,
proszę niezwłocznie skontaktować się ze swoimi opiekunami z Agri Plus. Udzielą Oni Państwu wskazówek, a także w razie konieczności powiadomią dział bezpieczeństwa
Agri Plus. Gdyby mieli Państwo również jakieś pytania lub
inne wątpliwości, proszę pisać do nas na adres:
security@agriplus.pl.
Z wyrazami uszanowania,
Tomasz Gonta
Security Manager

PROCEDURY, INSTRUKCJE I ZDROWY ROZSĄDEK – OKIEM INSPEKTORA BHP
Rozpoczynając każdy kolejny dzień, przedsiębiorca nie tylko myśli o wypracowaniu zysku gwarantującego
dalszy rozwój i stabilizację, ale wiele uwagi powinien poświęcić także swym pracownikom, by zakończyli „dniówkę” w takiej samej formie w jakiej ją rozpoczęli - czyli bez
uszczerbku na zdrowiu.
Zatrudniając pracownika na umowę o pracę, czy
w oparciu o inną formę współpracy, pracodawca powinien
zagwarantować, że prace które wykonuje są bezpieczne
dla niego, innych pracowników oraz otaczającego środowiska. Szereg uregulowań formalno - prawnych musi zostać
w tej kwestii dopełnionych: zaczynając od badań lekarskich, szkolenia wstępnego, instruktażu stanowiskowego,
doboru bezpiecznych narzędzi do wykonywanej powierzonej pracy czy wyposażenia pracownika w środki ochrony indywidualnej. Nie możemy zapomnieć o zapoznaniu
pracownika z obowiązującymi procedurami i instrukcjami
dotyczącymi wykonywania określonych prac i uzyskaniu
na piśmie dowodu o zrozumieniu przekazanych informacji.
Tak „wyposażonego” pracownika można bezpiecznie dopuścić do pracy.
Firma Agri Plus działając w organizacji korporacyj-

nej o międzynarodowym charakterze wprowadziło w swe
struktury pracy procedury o dziwnie brzmiących nazwach:
Lockout/Tagout przestrzenie ograniczone, procedury dla
podwykonawców. Te wielostronicowe opracowane instrukcje mają ocenić ryzyko wystąpienia zagrożenia i zabezpieczyć pracowników przed wypadkiem i tym samym
umożliwić bezpieczną pracę. Jednak nie powinniśmy stanu naszego zdrowia powierzać spisanemu słowu, przede
wszystkim należy zdroworozsądkowo podejść do wykonywanych obowiązków. Dwa razy zastanowić się nad zadaniem, poprosić kolegę o pomoc przy wykonywaniu zleconych prac, odmówić wykonania polecenia - jeżeli nie
posiadamy odpowiednich kwalifikacji lub grozi to naszemu
bezpieczeństwu(bez konsekwencji wyciąganych przez pracodawcę). Nie wpadać w rutynę i nabyte w ciągu lat pracy
przyzwyczajenia, które w większości są przyczyną zdarzeń
wypadkowych. W pracy musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie zawsze dwa kroki do przodu, to daje nam stuprocentową gwarancję na powrót do domu w stanie jakim
ją rozpoczęliśmy.
Każdemu pracownikowi Agri Plus, pracownikom
ferm kontraktowych, licznym kontrahentom, firmom pod-

wykonawczym wykonującym zadania zlecone na rzecz
Firmy, bezpieczeństwo pracy gwarantują nie stworzone
dokumenty, lecz pogłębiona świadomość o grożących zagrożeniach, umiejętność przewidywania sytuacji niebezpiecznych, zdobyte doświadczenie i własne umiejętności.
Te cechy pracownika są premiowane i dają gwarancje na
lepszą, bezpieczną przyszłość dla całej naszej Organizacji.
Zespół BHP Agri Plus

O AGRI PLUS
Na wszystkich etapach, naszą produkcję prowadzimy w oparciu o polskich hodowców. Od wielu lat współpracujemy w ramach
umów z gospodarstwami indywidualnymi, spółdzielniami a także grupami producentów. Naszym celem jest stworzenie dużej grupy
zadowolonych kontrahentów, którzy dzięki stałej poprawie wyników zwiększają dochody swoich gospodarstw. W ramach umów wzajemnych pomagamy hodowcom w poprawie warunków ich obiektów. Równocześnie dbamy o uzyskanie produktów najwyższej jakości.
Nasza działalność oparta jest o najwyższe standardy dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
Agri Plus od 2000 roku rozwija hodowlę trzody chlewnej w Polsce w oparciu o własny model Tuczu Kontraktowego. Jest to
pierwsza tego typu bezpieczna i stabilna oferta współpracy dla polskich hodowców.
Tucz kontraktowy Agri Plus zakłada odchów warchlaków lub tuczników przez hodowców na terenie ich gospodarstw. Hodowca
nie ponosi ryzyka związanego z sytuacją na rynku: cenami pasz i żywca.
Dostawcą zwierząt i paszy jest Agri Plus lub inny dostawca wskazany przez Agri Plus. Dostarczamy pełnoporcjową i odpowiednio zbilansowaną dla danej grupy wiekowej zwierząt paszę, która produkowana jest w wytwórniach pasz należących do Spółki.
Zapewniamy kompleksową obsługę weterynaryjną. W ramach kontraktu nasi lekarze i technicy weterynarii oraz zootechnicy sprawują
pełną opiekę nad fermami hodowców.
Hodowca zapewnia właściwie przygotowaną chlewnię i zajmuje się hodowlą zwierząt. W zamian Agri Plus zapewnia stabilne,
regularne wpływy i dodatkową płatność za racjonalne zużycie paszy.
Zapewniamy również fachowe doradztwo w zakresie remontu i adaptacji budynków inwentarskich, a także budowy nowych
obiektów. Inwestycje te wspieramy poprzez dodatkowe premie rozwojowe, których wysokość uzależniona jest od rodzaju inwestycji.
Zawieramy umowy na:
• produkcję prosiąt na fermach macierzystych,
• dostawy produktów rolnych w postaci warchlaków, tuczników oraz kombinację tych dwóch.

KONTAKT:
Artur Pietrzak - 668 153 542
artur.pietrzak@agriplus.pl
Polska Północno-Zachodnia

Kamil Kielak - 882 148 437
kamil.kielak@agriplus.pl
Północne Mazury

Rafał Grzeliński - 602 469 068
rafal.grzelinski@agriplus.pl
Polska Centralno-Zachodnia

Adam Kisiel - 600 255 373
adam.kisiel@agriplus.pl
Mazury - Żuromin

Arkadiusz Wojciechowski - 600 031 763
arkadiusz.wojciechowski@agriplus.pl
Polska Południowo-Zachodnia

Paweł Boroń - 604 085 655
pawel.boron@agriplus.pl
Polska Południowo-Wschodnia

Marek Stepanik - 606 135 594
marek.stepanik@agriplus.pl
Mazury - Gołdap

Tomasz Pawlak - 668 153 525
tomasz.pawlak@agriplus.pl
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