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Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Po raz kolejny proponuję zapoznać się z treścią już 21 numeru Biuletynu Agri Plus. Ukazuje
się on w systemie kwartalnym. Jestem pewna, że każdy z Państwa znajdzie przy jego lekturze
coś interesującego dla siebie. Na łamach Biuletynu dzielicie się Państwo swoimi doświadczeniami
z zakresu produkcji zwierzęcej, procesów inwestycyjnych wzbogacających i podnoszących na
wyższy poziom hodowlę. Z kolei pracownicy Agri Plus starają się doradzać naszym Czytelnikom
rozwiązania z zakresu wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Informujemy też Państwa
o najważniejszych wydarzeniach w naszej firmie. Jak co roku, wiosenny Biuletyn zbiega się ze
Świętami Wielkanocnymi.
Z okazji zbliżających się Świąt, życzę zdrowych, radosnych, kolorowych dni oraz smacznego
jajka Wielkanocnego.

Monika Ejchart
Dyrektor Zarządzający Agri Plus

Niepokój hodowców trzody chlewnej i przetwórców z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce
przypadków u dzików i ognisk wśród świń - wirusa ASF rośnie. Mamy do czynienia z kilkoma wektorami wirusa ASF. Na pewno są to dziki (ogromna populacja i naturalne przemieszczanie się ich), ale także
coraz ważniejszym wektorem staje się człowiek. Być może poruszający się pracownicy ze Wschodu
i pozostawiane przez nich odpadki żywności, być może nadal niewystarczająca bioasekuracja wielu
zagród świńskich, być może bagatelizowanie i lekceważenie tego groźnego zjawiska u wielu osób,
uczestników rynku trzody. Zjawisko jest bardzo złożone. Łącznie te i inne przyczyny martwią nas
coraz bardziej.
Niepokój, o którym wspomniałem, został wyrażony nie po raz pierwszy przez organizacje branżowe skupiające hodowców trzody, podmioty gospodarcze, przetwórców i wytwórców wyrobów mięsnych. Z inicjatywy Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej (po wspólnej,
bardzo merytorycznej dyskusji), opracowane zostało stanowisko organizacji, które przekazane zostało na ręce Krajowego Szefa Sztabu ASF - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa - Pana Ministra
Jacka Boguckiego.
Poniżej tekst tego stanowiska. Zachęcam do zapoznania się z nim.

Dr Mirosław Dackiewicz
Dyrektor d/s Rozwoju i PR Agri Plus

Warszawa 29/01/2018
Szanowny Pan
Jacek Bogucki
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF na terenie naszego kraju sektor produkcji wieprzowiny reprezentowany przez organizacje producentów, przetwórców oraz lekarzy weterynarii występujących wspólnie jako sygnatariusze niniejszego
pisma zgłaszają swoje wnioski i postulaty związane ze zwalczaniem
choroby afrykańskiego pomoru świń.
1. Podstawowy program bioasekuracji powinien obejmować obszar całego kraju. Wszystkie gospodarstwa,
które zajmują się produkcją świń powinny wprowadzić zasady bioasekuracji lub zrezygnować z produkcji za rekompensatą. Producenci lekceważący zasady epizootycznego zabezpieczenia swoich stad stanowią zagrożenie
nie tylko dla sąsiadów, ale również dla całego sektora obsługującego produkcję świń i zakładów przetwórczych.
Zagrożonych jest wiele miejsc pracy zarówno na wsi jak i w miastach. Rolnicy, którzy decydują się na nieutrzymywanie świń powinni wcześniej otrzymać pełną informację o warunkach wstrzymania produkcji, w tym o wysokości rekompensaty i terminach płatności. Równolegle niezbędne jest do stworzenia alternatywy dla tych
gospodarstw, które chcą się rozwijać w innym kierunku.
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2. Sytuacja w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa ASF jest dynamiczna. ASF po stosunkowo długim okresie występowania w pasie przy granicy z Białorusią pod koniec 2017 r. skokowo przekroczył linię Wisły i licznie występuje
wśród dzików w okolicach Warszawy. Dotychczasowe koncepcje i praktyka zwalczania ASF na terenie Polski jest następczo dostosowywana do kolejnego wzrostu ilościowego i przestrzennego
występowania ASF. Istnieje jednak temat zgłaszany już wcześniej przez branżę
mięsa wieprzowego dotyczący przygotowania koncepcji działań na wypadek
wystąpienia ASF na terenach intensywnej hodowli trzody chlewnej w Polsce
np. w Wielkopolsce czy województwie kujawsko-pomorskim. Zwracamy się do
MRiRW do wyprzedzającego zagrożenie - opracowania kompleksowego programu działań w przypadku drastycznego pogorszenia się sytuacji w zakresie
występowania ASF. Programu działań w sytuacji zagrożenia dla podstaw i przyszłości hodowli trzody chlewnej w Polsce, przyszłości istnienia gospodarstw
rolnych nastawionych na hodowlę trzody chlewnej, zapewnienie przetrwania
zakładów przetwórczych mięsa wieprzowego i utrzymania tysięcy miejsc pracy.
Program powinien zawierzać m.in.:
a) projekty nowych działań prawnych,
b) wzmocnienie instytucji zwalczających i zapobiegających ASF, wzmocnienie finansowe, kadrowe, uproszczenie procedur, itp.,
c) usprawnienie koordynacji i spójności działania instytucji zwalczających ASF,
d) przedstawienie realnej propozycji wsparcia dla dużej grupy rolników, którzy będą zmuszeni do zaprzestania hodowli
trzody chlewnej,
e) wsparcie dla przetwórców mięsa wieprzowego, którzy zostaną pozbawieni surowca krajowego,
f) planu odtwarzania, w przyszłości, hodowli trzody chlewnej na terenach, na których występuje ASF.
3. W Polsce potwierdzono już 107 ognisk afrykańskiego pomoru świń. Za każdym razem przeprowadzane jest dochodzenie epizootyczne, które ma na celu m. in. poznanie drogi zakażenia. Rozumiemy, że dochodzenia nie zawsze kończą
się pozytywnym wynikiem, ale na pewno duża ich liczba pozwala ustalić drogę wniknięcia wirusa do stada. Wnioskujemy, aby anonimowo lub na zasadach zbiorczego raportu wyniki dochodzeń były publikowane lub przekazywane do
organizacji branżowych w celu upowszechnienia wiedzy o źródłach zakażeń wśród szerokiej rzeszy producentów świń
oraz całego sektora obsługującego producentów świń. Wnioski z raportu pozwolą lepiej zabezpieczyć stada zdrowe
przed zakażeniem.
4. Dostajemy sygnały od rolników, że ciągle ma miejsce proceder przemieszczenia świń bez obowiązujących świadectw zdrowia. W związku z tym postulujemy, aby podjęte zostały wzmożone kontrole policji i inspekcji transportu
drogowego przemieszczeń trzody chlewnej. Kontrole również powinny objąć targowiska, skupy obwoźne i stacjonarne, bazary dziczyzny oraz wystawy zwierząt na terenie całego kraju. Podstawą działania programu zwalczania wirusa
ASF powinna być eliminacja potencjalnych źródeł zagrożenia. Takimi źródłami niewątpliwie są utrzymywane świnie bez
rejestracji, nielegalne uboje gospodarcze oraz sprzedaż świń i produktów wieprzowych niewiadomego pochodzenia. Likwidacja szarej strefy w obszarze produkcji wieprzowiny powinna być kluczowym zadaniem administracji państwowej.
Wnioskujemy, aby na czas zwalczania wirusa ASF wszystkie uboje odbywały się w zarejestrowanych ubojniach na zasadach uboju usługowego.
5. Rolnicy skarżą się, że należne im odszkodowania oraz rekompensaty wypłacane są z dużym opóźnieniem. Producenci, których inwentarz został zabity z powody choroby zwalczanej z urzędu, oczekują wypłat niezwłocznie po likwidacji stada. Wnioskujemy, aby wszyscy rolnicy w kraju zajmujący się produkcją trzody chlewnej otrzymali jasne zasady
bioasekuracji oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia stada o zakażenie. Informacja powinna określać
również terminy i zasady płatności odszkodowań i rekompensat. Pisemne procedury wysłane do rolników sprzyjałyby podejmowaniu współpracy i budowaniu zaufania producentów świń do administracji państwowej zwalczającej ASF.
Postulujemy, aby rekompensaty za nieutrzymywanie świń były dostępne również dla producentów, którzy posiadają
więcej niż 50 szt. stada. Wnioskujemy o podniesienie tego limitu do 300 szt. świń w jednym stadzie.

nia licznych wakatów w inspekcji są zbyt niskie wynagrodzenia lekarzy, nieadekwatne do wysokich kwalifikacji zawodowych i odpowiedzialności. W wielu województwach brakuje chętnych na stanowiska powiatowych lekarzy weterynarii
i ich zastępców. Bez sprawnie działającej inspekcji na terenie całego kraju nie poradzimy sobie z zarazą. Przenoszenie
lekarzy z obszarów nieobjętych ASF do zwalczania wirusa stwarza zagrożenie braku nadzoru na terenach wolnych od
choroby, które powinny być szczególnie zabezpieczone. Wnioskujemy o podniesienie wynagrodzenia inspektorów weterynaryjnych z przekonaniem, że wydatki z budżetu państwa na ich wyższe uposażenia zwrócą z nawiązką przez szybsze postępy w walce z wirusem.
7. Zaniedbania w redukcji populacji dzików są jednym z powodów rozprzestrzeniania się ASF w Polsce. Najlepszym
przykładem jest brak skutecznej redukcji populacji dzików do zakładanej gęstości 0,1/0,5 szt. km2 na wschód i zachód
od Wisły. Wnioskujemy o wprowadzenie zmian w wieloletnich planach łowieckich z uwzględnieniem zwalczania wirusa ASF w populacji dzików. Zgodnie z zaleceniami UE odstrzał powinien być dokonywany wyprzedzająco od czoła
przypadku. Chodzi o utworzenie bufora, w którym populacja dzików będzie na bardzo niskim poziomie. Przykładem
braku działań wyprzedzających było wystąpienie przypadków ASF u dzików w obwodzie kaliningradzkim przy polskiej granicy. Nie podjęto odstrzału sanitarnego dzików w tym rejonie po polskiej stronie, czego następstwem było
rozprzestrzenienie się wirusa na teren województwa warmińsko-mazurskiego. Często pada argument, że to człowiek
przewiózł wirusa za linię Wisły. Trudno się z tym nie zgodzić, ale nie mielibyśmy do czynienia z przypadkami choroby na
tym terenie, gdyby stworzony został bufor o śladowej liczbie dzików na tym terenie.
Przepisy wprowadzone w związku z odstrzałem dzików nie zachęcają myśliwych do wzmożonych polowań. Procedury i koszty związane z przechowywaniem w chłodniach tuszy, pobieraniem próbek, badaniami i ewentualną utylizacją
stały się barierą skutecznej redukcji populacji dzików. Wnioskujemy o wprowadzenie nowej procedury, w której wszystkie odstrzelone dziki w strefach ASF i do 50 km od strefy ochronnej poddane byłyby utylizacji po popraniu próbek przez
inspekcję weterynaryjną. Tusze, w oczekiwaniu na odbiór przez zakłady utylizacyjne, składowane byłyby w kontenerach chłodniczych. Celem nowej procedury byłoby zachęcenie myśliwych do zwiększonego odstrzału, ograniczenie
kosztów utylizacji oraz liczby kontenerów chłodniczych, które obecnie wykorzystywane są nieracjonalnie.
8. Nasze zaniepokojenie budzi fakt długiego oczekiwania na wyniki badań próbek w kierunku ASF dochodzący nawet
w niektórych przypadkach do 14 dni. Z otrzymanych informacji wynika, powodem jest niska jakość pobranych próbek
do badań. Około 60% wszystkich próbek nie spełnia kryteriów jakościowych, stąd wyłania się konieczność stosowania
badań porównawczych wydłużających czas oczekiwania na wyniki. Wnioskujemy o uruchomienie nowych laboratoriów,
które posiadałyby możliwość odciążenia PIWet w Puławach i skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań.
9. Zdajemy sobie sprawę, że walka z wirusem wymaga czasu i musi być skoordynowana na wielu poziomach. W swoich staraniach jako branża powinniśmy dążyć do zabezpieczenia możliwości eksportu wieprzowiny niezależnie od długości trwania walki z wirusem oraz terenu, na którym wirus będzie aktywny. Zabezpieczenie surowcowe oraz eksport
wieprzowiny będzie możliwy poprzez kompartmenty, które mają zostać wprowadzone do prawa unijnego w 2021
roku. Wprowadzenie kompartmentów do krajowych realiów produkcji wieprzowiny wymaga kilkuletniego okresu przygotowań. Wnioskujemy, aby już teraz przystąpić do tworzenia założeń pod przyszłą kompartmentalizację produkcji.
W stosunku do wirusa ASF powinniśmy zacząć działać proaktywnie. Koncentrowanie się wyłącznie na reakcji na nowe
przypadki i ogniska ASF jest działaniem niekompletnym i nie wróży nic dobrego. Wnioskujemy o rozpoczęcie debaty na
linii administracja/branża nad przyszłymi strukturami działania kompartmentów w Polsce.

Sygnatariusze:

Z poważaniem,
Aleksander Dargiewicz

1. Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej
2. Polskie Mięso
3. UPEMI

6. Sytuacja związana ze zwalczaniem wirusa ASF jest dynamiczna. W związku z tym wchodzi w życie wiele nowych
przepisów prawnych. Jednakże samo wprowadzanie nowych przepisów nie wystarczy. Niezbędne jest ich skuteczne egzekwowanie. Jak inaczej możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby na nowe obszary niż przez wzmożony nadzór weterynaryjny i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa? Większość zadań związanych z egzekwowaniem
przepisów w terenie przypadło Inspekcji Weterynaryjnej, która boryka się z brakami kadrowymi. Powodem wystąpie-
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4. Polsus
5. SPTCH Podlasie
6. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
7. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
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Kłodzisko - warchlakarnia GDU
Wielkopolska

Szkolenie
na placu budowy
Rząśno i Byczki

Ferma Chmielewko

Chmielewko – miejscowość położona na wschód od
drogi krajowej nr 7 w okolicach Mławy. To właśnie tam
pan Paweł Jabłonowski postanowił rozpocząć współpracę z naszą firmą budując nowy obiekt na 720 stanowisk tuczowych.
W dniu 07.02.18 r. odbyło się praktyczne szkolenie
u trzech kontrahentów Agri Plus, u których wkrótce rozpocznie się hodowla 3880 sztuk tuczników. Wspólnie
z Piotrem Walencikiem z firmy Hog Slat, na przykładzie
4 budynków będących w odmiennych etapach budowy
prezentowaliśmy różne rozwiązania budowy zbiornika
na gnojowice.

Jeszcze niedawno w tym miejscu było pole, a teraz
Państwo Katarzyna i Jerzy Królscy powiększają swoją
fermę o następny budynek warchlakowy w miejscowości Kłodzisko gmina Wronki. Współpracują z Agri
-Plus od 2008 roku i przez ten okres powiększyli swoją fermę do 3250 szt. warchlaka w trzech budynkach.
Współpracują z naszą Firmą w dziale produkcji loszki
GDU – skąd pozyskujemy zwierzęta na remont stad
macierzystych.
Z końcem listopada zeszłego roku został oddany do
użytku nowoczesny budynek inwentarski z zapleczem
socjalnym o wymiarach 38 m x 16 m. Dach stanowi lekka konstrukcja drewniana pokryta blachą z ociepleniem,
ściany zbudowane są z pustaka, a podłogę stanowi całościowy ruszt, pod którym na całej powierzchni znajduje
się zbiornik na gnojowicę. Kojce wygrodzone są po obu
bokach budynku z płyt PCV, a centralnie przez środek
budynku biegnie korytarz. Pasza zadawana jest przez
paszociąg do tubomatów, a cyrkulacja powietrza sterowana jest komputerowo. Ściany wewnątrz budynku
do wysokości 1,2 m wyłożone są blachą kwasoodporną co ułatwia mycie i dezynfekcje obiektu, dodatkowo
budynek jest ocieplony od wewnątrz. W takim budynku
liczymy na produkcję bardzo dobrej loszki do dalszego
odchowu.
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Teraz dalszej modernizacji będą poddawane starsze
budynki w gospodarstwie Państwa Królskich, by stworzyć jak najlepsze warunki zwierzętom. W niedalekiej
przyszłości życzę dalszych inwestycji i rozbudowy rodzinnego gospodarstwa.
Hubert Chmielewski
Kierownik Produkcji GDU

Na placach budowy projektów tuczarni Hog Slat dwudziestu hodowców mogło zapoznać się z dokumentacją
graficzną montażu konstrukcji budynku, rusztów oraz wyposażenia. Prezentowany był schemat działania wentylacji kurtynowej. Omówione zostały również najważniejsze
punkty budowy dotyczące procedury administracyjnej
i elementy raportu odziaływania na środowisko, które
były analizowane na przykładzie 3 gospodarstw. Była to
olbrzymia dawka wiedzy praktycznej. Finał szkolenia jest
planowany w dniu uroczystego otwarcia 23.02.18 r., a zasiedlenie budynków pod tucz farmerski Agri Plus z początkiem marca, kiedy zrealizowany zostanie plan bioasekuracyjny budynków.
W podsumowaniu szkolenia zapadła w pamięć kwota oszczędności 24 9000 zł w przeliczeniu na 2000 sztuk
tucznika ciągu 10 lat z tytułu mniejszych rachunków za prąd
w porównaniu do wentylacji podciśnieniowej, przy zachowaniu prawidłowych warunków dobrostanu zwierząt. Oszczędności przekonują wielu hodowców do budowy kurtynowej
tuczarni.
Reasumując, pozwolę sobie zacytować jeden z komentarzy uczestników dotyczący oszczędności: „to takie małe,
ale nowe z salonu BMW” i wszystkim hodowcom takich
oszczędności życzę.
Tomasz Pawlak
Koordynator Produkcji Agri Plus Polska Centralna
Piotr Walencik
Przedstawiciel handlowy Hog Slat

Pan Paweł złożył niezbędne dokumenty w styczniu
2017 roku i już w lipcu uzyskał wymagane pozwolenia
na budowę. Jeszcze tego samego miesiąca rozpoczęła
się budowa, która zakończyła się w listopadzie 2017
roku. Ściany zostały wykonane z pustaka Porotherm
38, a dach pokrywa płyta falista Eurofala. Pod rusztami dostarczonymi przez firmę SIB Łowicz zaplanowano
zbiornik na gnojowicę o głębokości 185cm. Komplet
wyposażenia dostarczyła firma Wesstron. Budynek
został zasiedlony z początkiem roku tj. dnia drugiego
stycznia 2018 roku.
Obiekt o wymiarach 12x60m podzielono na 2 segmenty w proporcjach 30% do 70%. W budynku wydzielono 23 kojce przeznaczone na 32 sztuki. Każdy
wyposażony w 3 poidła miskowe zamontowane na
przegrodach PCV oraz 4 stanowiska paszowe w formie
dwustronnych karmideł skrzyniowych. Pasza podawana jest automatycznie z dwóch silosów o pojemności
12 oraz 9 ton. Wentylację zapewnia 9 wentylatorów
o średnicy 60cm. Zakres otwarcia wlotów powietrza
dostosowuje się automatycznie do pracy wentylatorów
w zależności od potrzeb przepływu.
Każda komora ma własny niezależny sterownik klimatu oraz linię wodną wraz z dozownikiem do podawania leków dzięki czemu można stworzyć idealne warunki do chowu świń w każdej grupie.
Dzięki determinacji i odwadze Pana Pawła w Chmielewku powstał nowoczesny i funkcjonalny obiekt, który
może stanowić dumę dla właściciela, w związku z czym
nie pozostaje nic innego jak tylko życzyć dalszych sukcesów.
Adam Biernat
Lekarz weterynarii
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Ferma Różnowo 2

Ferma Śniechy 2

Różnowo to nowy punkt na mapie Agri Plus. To tam,
w sercu Warmii i Mazur, w powiecie Iławskim, powstały dwie nowoczesne fermy trzody chlewnej.
Właściciele fermy, Państwo Marzena i Waldemar
Markuszewscy, wyróżniają się wśród hodowców trzody chlewnej, wybudowali bowiem dwa obiekty, całkowicie różniące się między sobą rodzajem wentylacji.
Jeden z nich posiada system wentylacji kurtynowej
[zdj. nr 1], drugi zaś system wentylacji podciśnieniowej
[zdj. nr 2,3].

Zdj. 1. Ferma z wentylacją kurtynową

Kompleksowa modernizacja budynku inwentarskiego
to z jednej strony olbrzymi nakład kosztów i pracy z drugiej jednak strony, taka inwestycja szybko się zwraca,
a co najważniejsze poprawia ergonomię pracy zarówno
hodowcy, jak i lekarza weterynarii, o czym przekonali się
Państwo Trębińscy.
Państwo Anna i Marek Trębińscy współpracują z naszą firmą od 2011 roku jako hodowcy tuczników. Dzięki
wcześniejszej współpracy z firmą Agri Plus zdecydowali o modernizacji budynku argumentując swoją decyzję
stabilnością finansową oraz tym, że obiekt nie będzie stał
pusty.
Przed modernizacją budynek opiewał na kontrakt 360
sztuk w technologii produkcji typu płytka ściółka. Obecnie
podpisany jest kontrakt na 680 sztuk produkowanych na
pełnym ruszcie.
Hodowcy skorzystali z usług lokalnej firmy remontowo-budowlanej, która zajęła się położeniem tynków, nowej instalacji elektrycznej, zamontowaniem rusztów, przygotowaniem otworów na wloty powietrza i wentylatory,
które zastąpiły wentylację grawitacyjną. Wyposażeniem
obiektu zajęła się firma Agroimpex.
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Obiekt o wymiarach 76x10 metrów został podzielony
na 16 kojców mieszczących po 40 sztuk oraz 4 mniejsze kojce mogące pomieścić 20 sztuk. Całość obsługują
2 silosy paszowe o pojemności 11 ton każdy. Pasza dostarczana jest za pomocą paszociągu koralikowego. Kojce
wyposażono w przegrody PCV, w każdym z nich znajduje się karmnik dwustronny czterokomorowy oraz cztery
poidła miseczkowe. Odpowiednią wymianę powietrza
zapewniają 4 wentylatory o średnicy 80cm i 1 wentylator
o średnicy 40cm oraz 18 wlotów powietrza z automatycznym sterowaniem. Cały obiekt wyposażony jest w komputer utrzymujący zadaną temperaturę. Hodowca nie
zapomniał także o oświetleniu. Energooszczędne żarówki
zapewniają idealne oświetlenie chlewni oraz są przyjazne
dla środowiska.

Prace dokumentacyjne trwały 1,5 roku. 17 stycznia
2017 roku rozpoczęła się budowa, i tak oto powstały
2 budynki o wymiarach 16m x 67m oraz pojemności
1150 stanowisk tuczowych każdy. Ściany skonstruowane zostały z Silki (do wysokości 1m nad rusztem) połączonej z pustakiem białym (powyżej Silki). Konstrukcja
dachu to dźwigary stalowe osłonięte blachą. Ocieplenie
i funkcję ochronną dźwigarów, stanową płyty Recticel
6cm (obiekt kurtynowy) oraz Ravatherm 5cm. Przyjęty został podział budynków na 2 segmenty w stosunku
1/3 – 2/3, kojce do 32/40 sztuk i 3-komorowy kanał
gnojowy o głębokości 1,90m. Zadawanie paszy odbywa

się automatycznie za pomocą paszociągu spiralnego.
Wymiana powietrza, w obiekcie o wentylacji podciśnieniowej, opiera się na 11 wentylatorach o przekroju ɸ63
i 48 wlotach powietrza [zdj. nr 3].
Państwo Markuszewscy większość robót wyposażeniowych oraz część prac budowlanych wykonali sami,
dzięki temu koszt inwestycji wyszedł stosunkowo niski.
Warto dodać, że obiekty spełniają wszelkie wymagania
premii „140”, a to oznacza, że Państwu Markuszewskim
została przyznana premia rozwojowa, która zostanie
wypłacona w przeciągu 10 lat.
Życzę Państwu Marzenie i Waldemarowi powodzenia w dalszej hodowli, prężnego rozwoju oraz zadowolenia ze współpracy z Agri Plus.

Dzięki determinacji i zaangażowaniu hodowcy, prace
nad remontem trwały od lipca 2017 roku do października
2017 roku. Efektem ciężkiej pracy jest piękny i funkcjonalny obiekt, w którym praca stała się przyjemniejsza, co na
pewno wpłynie na sukces w hodowli.
Paweł Paul
Lekarz weterynarii

Zdj. 3. Ferma z wentylacją podciśnieniową

Zdj. 2. Ferma z wentylacją podciśnieniową

Michał Bancerz
Asystent Kierownika Produkcji
Polska Północno – Wschodnia
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Wierz mi lub „Niewierz” - wspólnymi
siłami unowocześniamy hodowlę trzody!

Małe fermy z wielką przyszłością

Ferma Niewierz położona jest niedaleko Buku,
43,3 km na zachód od siedziby głównej Agri Plus na
Marcelińskiej. W wielkopolskim szczerym polu, w dużej
odległości od sąsiedzkich zabudowań i lasów stoi ferma z historią rozwoju, którą może pochwalić się wielu
naszych hodowców po latach wspólnej batalii na niełatwym rynku trzody chlewnej.
Współpracę z firmą Pan Roman i Pani Maria Szukała rozpoczęli w 2010 roku. Wcześniej posiadali jeden
przydomowy budynek na płytkiej ściółce, w którym
hodowali ok. 500 szt. tuczników w cyklu otwartym. Pan
Roman ze względu na chęć rozwoju i pozostawienia synowi dobrze prosperującego gospodarstwa, postanowił
nawiązać współpracę z naszą firmą. Okolice Dusznik
i Buku już w tym okresie były mocną stroną Agri Plus
i do Niewierzy docierało coraz więcej dobrych informacji.

Ruszyła machina urzędnicza, ale o dziwo pomimo obaw, budowa z firmą Agricon wystartowała już
w sierpniu 2014 roku. W styczniu 2015 roku w budynku
wyposażonym przez firmę Big Dutchman gościły już nasze zwierzęta.
Żeby postawić kropkę nad „i” i sprawić, że obchód
fermy i praca na niej będzie jedynie przyjemnością, należało zmodernizować to od czego przygoda z naszą
firmą się rozpoczęła. Czyli budynek na płytkiej ściółce.
Pan Marcin z żyłką biznesmana długo się nie zastanawiał.
Z końcem września 2017 roku ruszyła modernizacja. Wyposażenie ponownie zabezpieczyła firma Big
Dutchman. Z początkiem stycznia w budynku zagościło
760 szt. szczęśliwych tuczników. Tym samym z małego
gospodarstwa na 520 szt. wyrosła nowoczesna ferma
na prawie 2000 szt. jakiej nikt by się nie powstydził.
A zaznaczyć trzeba, że Pan Marcin nie próżnuje i zachęcony owocną współpracą i wsparciem programowym jakiego udzieliło mu Agri Plus, już trzyma w szafie gotową
dokumentację do budowy kolejnego obiektu na 960 szt.
Ale na razie to przyszłość.

Początkowo chowali 520 szt. na płytkiej ściółce i już
po roku przekazali gospodarstwo w ręce syna Marcina
i synowej Ani. Pan Marcin szybko zmodernizował przydomową stodołę na kojce w systemie głębokiej ściółki
i dołożył kolejne 240 tuczników. W 2013 roku Panu
Marcinowi zaczęła chodzić po głowie budowa obiektu
jego marzeń i ostateczne ugruntowanie swojej pozycji jako okolicznego lidera branży trzodowej. Padło na
nowy budynek w systemie kurtynowym na 960 szt.
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Póki co stawia na ciągłe udoskonalanie bioasekuracji.
Jak mówi, przy tego typu inwestycjach i poniesionych
kosztach nie może sobie pozwolić na odstępstwa w tej
kwestii. Wszak najlepsza warownia jest tak mocna jak
jej najsłabszy punkt, a przymusowa przerwa w hodowli
nie wchodzi w rachubę. Czas zbroić się zatem po zęby,
bo wróg czyha u bram!
Pozdrawiam,
Jędrzej Stefański
Lekarz weterynarii

Łążyn – niewielka wieś położona w okolicach Lubawy. To właśnie tutaj swą przygodę z hodowlą macior
we współpracy z Agri Plus rozpoczęli bracia Koziccy.
Panowie Tomasz i Karol zdecydowali się na wybudowanie 2 chlewni, w których docelowo będzie znajdowało się około 650 – 700 macior stada podstawowego.
Ferma Pana Tomasza została uroczyście otwarta 10.08.2017 roku. Wtedy na teren gospodarstwa
trafiły pierwsze loszki. Prężnie działająca hodowla
doprowadziła do tego, iż już na początku stycznia pojawiły się pierwsze prosięta. Aktualnie praca odbywa
się jedynie na części budynków, w których wcześniej
Pan Tomasz prowadził już chów trzody chlewnej. Pod
koniec lutego do użytku zostaną oddane wszystkie
budynki. Wtedy produkcja będzie mogła ruszyć pełną
parą, a wielkość stada podstawowego zwiększy się ze
160 macior (obecnie) do około 500 sztuk.
Drugi z braci, Pan Karol przyjął pierwsze zwierzęta
27.10.2017 roku. Wraz z rodziną oporządza stadem
wielkości 160 macior. Na chwilę obecną może pochwalić się bardzo wysokimi wynikami produkcyjnymi, chociażby skutecznością krycia na poziomie 95%
i drop-outem rzędu 1%. Pierwsze porody spodziewane są na początek marca.

pokryte w określonym krótkim czasie. Zaletą tego
rozwiązania jest fakt, iż maciory proszą się w jednakowym odstępach czasowych, odsadzenia prosiąt są
zsynchronizowane, a budynki zapełniane są w myśl
zasady „całe pomieszczenie pełne, całe puste”. System ten pozwala również na utworzenie równych
wiekowo grup warchlaków, bez konieczności ponownego łączenia zwierząt.
Podsumowując, obie fermy prężnie wystartowały,
a właściciele są bardzo zaangażowani w system produkcyjny. Wszystko wygląda bardzo obiecująco, a my
trzymamy kciuki i jesteśmy przekonani, że sumienna
praca hodowców i doświadczenie Agri Plus będzie
skutkowało wysokimi wynikami produkcyjnymi.
Daria Wolska
Service Manager ds. ferm macierzystych

Obie fermy działają w 5 tygodniowym cyklu produkcyjnym. Jest to idealne rozwiązanie dla mniejszych gospodarstw, przede wszystkim ze względów
ekonomicznych. System ten polega na zsynchronizowaniu grupy zwierząt, tak by wszystkie mogły zostać
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Mazurskie Agro
Show Ostróda 2018

Dumni z nagrody dla Agri Plus
Koniec 2017 roku zapisał się bardzo ważnym dla
nas wydarzeniem. W dniu 17 grudnia, w siedzibie
Klubu Polskiej Rady Biznesu w Pałacu Sobańskich
w Warszawie, odbyła się UROCZYSTA GALA wręczenia
nagród Tygodnika Wprost – ORŁY BIZNESU.
Agri Plus zdobyła I nagrodę w dziedzinie „Hodowcy”.
Znaleźliśmy się w elicie Złotej Setki największych firm
rolno – spożywczych w Polsce. Na uroczystości byli

Targi Agro Show Ostróda 2018, to wystawa dla
osób zainteresowanych szeroko pojętą branżą rolniczą. Wystawę odwiedziło 41336 osób, co tylko
potwierdza ogromną potrzebę i zainteresowanie
nowoczesnym rolnictwem w regionie. Hodowca
znajdzie tutaj między innymi sprzęt, nawozy, środki ochrony roślin, seminaria naukowe, a także nas
– Agri Plus. Jak co roku, byliśmy do Państwa dyspozycji, udzielając wszelkich odpowiedzi na nurtujące
Państwa pytania. Region Polski Północno-Wschodniej reprezentował Adam Kisiel, Michał Bancerz,
Kamil Kielak i Piotr Lech. Na targach obecny był
również dr Mirosław Dackiewicz - Dyrektor d/s Rozwoju i PR Agri Plus.

obecni przedstawiciele nagrodzonych firm, Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa, KOWR, liczni dziennikarze.
Przy okazji gratulacje dla Koleżanek i Kolegów
z ANIMEX, zdobycia I miejsca w kategorii „Przetwórca
Żywności”.
dr Mirosław Dackiewicz
Dyrektor Rozwoju i PR Agri Plus

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność i już
dziś zapraszamy Państwa na przyszłoroczną wystawę, która odbędzie w dniach 9-10 lutego 2019 roku.
Michał Bancerz
Asystent Kierownika Produkcji

Zdj. 1. Statuetka „Orły Wprost”

Zdj. 2. Agri Plus została uznana za 12 największą i najlepszą firmę
w Polsce w branży rolniczo - spożywczej

Przy kawie oraz ciepłych posiłkach, gościliśmy zarówno zainteresowanych współpracą hodowców, jak
i naszych aktualnych kontrahentów. Cieszymy się, że
tak hojnie dopisała frekwencja z Państwa strony.
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Standard Agri Plus
Antibiotic Free Never Ever
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów opracowaliśmy, wprowadziliśmy na fermach oraz certyfikowaliśmy nasz własny autorski
program produkcji trzody chlewnej bez antybiotyków – Agri Plus Antibiotic Free Never Ever. Zwierzęta wyprodukowane w tym standardzie cechują
się tym, iż przez całe swoje życie nie były leczone
antybiotykami. Programem zostały objęte wszystkie
ogniwa łańcucha i jest on kontrolowany na wszystkich etapach produkcji począwszy od wytwórni pasz,
przez fermy macierzyste, warchlakarnie, tuczarnie
po zakłady ubojowe i zakład przetwórczy.

su każdy z naszych rolników kontraktowych będzie
chciał prowadzić hodowlę zwierząt w programie Antibiotic Free Never Ever, ponieważ tylko najsilniejsze
osobniki cechujące się najlepszą zdrowotnością przeznaczane są do programu. Oznacza to, iż w dłuższej
perspektywie czasu hodowla ta może okazać się dla
Państwa bardziej opłacalna.

Funkcjonalność oraz poprawność działania naszego standardu poddaliśmy ocenie niezależnej jednostki certyfikującej. Sam proces certyfikacji był bardzo
szczegółowy i został przeprowadzony na każdym
etapie produkcji. Wystarczy wspomnieć, iż sam audyt
systemu trwał 16 osobodni. Na podstawie przeprowadzonych audytów oraz rekomendacji audytorów
wprowadzaliśmy zmiany mające na celu udoskonalenie naszej produkcji i jednoznacznej identyfikowalności zwierząt Antibiotic Free Never Ever. Największym
wyzwaniem było wprowadzenie systemu identyfikacji zwierząt. Osiągnęliśmy to przez odpowiednie kolczykowanie prosiaków na fermie macierzystej oraz
grupową identyfikację zwierząt na fermach warchlakowych i tuczowych a także wyznaczenie jednego
dnia ubojowego dla tego rodzaju zwierząt. Aby osiągnąć wyznaczony cel opracowaliśmy szereg procedur produkcyjnych oraz objęliśmy programem szkoleń wszystkich naszych pracowników oraz rolników
kontraktowych pracujących w programie Antibiotic
Free Never Ever. Proces produkcyjny nadzorowany
jest przez naszych wykwalifikowanych pracowników.
Dodatkowo wprowadziliśmy niezapowiedziane audyty na fermach, co zapewnia właściwe prowadzenie
procesu produkcyjnego i identyfikowalność zwierząt.
W ramach prowadzonych audytów na wytypowanych
fermach pobierana jest woda i mocz zwierząt, które
badane są na obecność substancji antybakteryjnych.
Do spełnienia wymagań wprowadzonego standardu
podchodzimy bardzo rygorystycznie – każda niezgodność związana z zapewnieniem identyfikowalności zwierząt skutkuje utratą przez zwierzęta statusu
Antibiotic Free Never Ever. W zależności od rodzaju niezgodności status traci albo wytypowana grupa
zwierząt lub też cała ferma.

Bartłomiej Matysiak
Menedżer ds. Jakości i Ochrony Środowiska

Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem standardu
o kolejne fermy macierzyste. Pomimo, że standard
wymaga dodatkowego zaangażowania w produkcję
mogę śmiało stwierdzić iż w niedługim okresie cza-
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Na koniec nadmienię tylko, iż mięso wyprodukowane w naszym standardzie jest już dostępne
w sprzedaży.

Dane osobowe - nowa odsłona
Ostatnimi czasy pewnie większości z nas się obił
o uszy temat danych osobowych, prywatności i nowych regulacji w tym zakresie. Duże podmioty takie
jak Tauron, banki, a także sklepy internetowe, przychodnie zdrowia przesyłają i wręczają nam nowe formularze dotyczące tych kwestii.
Po pierwsze co to zatem są te dane osobowe ?
Dane osobowe to informacje o sobie prywatnej takie
jak np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, numer PESEL, adres email, zdjęcie, zapis
monitoringu, a także informacje o naszym zdrowiu i wiele
innych, które pozwalają zidentyfikować osobę.
Dane osobowe związane są z prywatnością każdego
człowieka. Poszanowanie prywatności to prawo kluczowe, gwarantowane samą Konstytucją RP. Łatwo wyjaśnić
doniosłość tego prawa. Każdy z nas czuje przecież czuje,
że nie chciałby aby informacje o nim, które zostawił np.
u kontrahenta, w urzędzie, czy w szpitalu bez kontroli były
ogólnodostępne na rynku. Taka sytuacja mogłaby łatwo
prowadzić do co najmniej dyskomfortu, poczucia zagrożenia, a nawet szkody majątkowej. Skrajne sytuacje tzw.
wycieków danych osobowych skutkowały bowiem kradzieżą tożsamości i następnie wyłudzeniami pożyczek,
świadczeń hotelowych i innych. Wówczas podszywano
się pod inną osobę na podstawie pozyskanych nieuczciwie informacji o tej osobie.
Temat nie jest nowy, skąd zatem teraz poruszenie?
Dotychczasowa ustawa krajowa obowiązuje już od
roku 1997, stworzyła ona wiele, stosowanych też w Agri
Plus, standardów i przykładowych dokumentów służących ochronie danych osobowych.
Ustawodawca europejski zauważając duży zakres wykorzystywania danych osobowych głównie w sieci Internet i bardzo dynamiczny rozwój nowych technologii o zasięgu globalnym postanowił unowocześnić rozwiązania
w tym zakresie.
W maju 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce unijne rozporządzenie dotyczące danych osobowych, które
przewiduje nowe, ulepszone regulacje dotyczące prywatności. Wiele podmiotów traktując poważnie ten temat
rozpoczęło i kontynuuje przygotowanie do stosowania
tych zmodyfikowanych standardów. Do grona tego zalicza
się również Agri Plus.
Czy dane osobowe są ważne dla przedsiębiorcy ?
Pytanie to ma zdecydowanie jedną, właściwą
odpowiedź. Dane osobowe są ważne i niezbędne dla
każdego przedsiębiorstwa. W praktyce nie ma bowiem
możliwości prowadzenia jakiegokolwiek biznesu bez
wykorzystywania danych osobowych. Potrzebujemy
danych o kandydatach na pracowników dla celu rekrutacji,
danych zatrudnionego pracownika do zgłoszenia do ZUS,
danych o kontrahentach do zawarcia umowy, wystawienia

faktury, zleceniu transportu, a nawet dla doręczenia
prostej przesyłki kurierskiej potrzeba imienia, nazwiska,
adresu i numeru telefonu adresata. Informacje o osobach
wchodzących na teren zakładu są zbierane w specjalnych
rejestrach, aby zapewnić bezpieczeństwo, porządek
i chronić majątek przedsiębiorstwa, a także w przypadku
Agri Plus bezpieczeństwo hodowli trzody chlewnej.
Znaczenie danych osobowych dla przedsiębiorstw dostrzega też ustawodawca zobowiązując przedsiębiorców
do specjalnej troski i uważności przy wykorzystywaniu informacji osobowych.
Jakie standardy korzystania z danych osobowych już
stosuje Agri Plus ?
Agri Plus działając w organizacji korporacyjnej o międzynarodowej strukturze od dawna stosuje dotychczasowe przepisy oraz dobre praktyki w tym zakresie.
Praktykowane są odpowiednie zapisy umowne i stosowne informacje dla hodowców i kontrahentów.
Agri Plus dba o właściwe przechowywanie dokumentów z danymi osobowymi wszystkich kontrahentów oraz
bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach komputerowych.
Przede wszystkim przykładana jest troska do budowania świadomości wśród Pracowników odnośnie wagi i znaczenia informacji o kontrahentach, hodowcach i wszystkich współpracownikach.
Jakie ulepszenie podejmie Agri Plus w najbliższej przyszłości w zakresie danych osobowych ?
Mimo iż wiele już zostało zrobione w Agri Plus na rzecz
skutecznej ochrony danych osobowych to Organizacja
wciąż chce się ulepszać w tym zakresie. Traktowane jest
to jako element poważnego podejścia do biznesu w ogóle,
a troski o prywatność Pracowników, Współpracowników,
Hodowców w szczególności.
Aktualnie Agri Plus pracuje nad zmodyfikowanymi informacjami dla Hodowców odnośnie danych osobowych,
które w przejrzysty sposób będą wyjaśnić po co korzystamy z tych danych.
Uruchomione będę nowe sposoby komunikacji m.in.
strona WWW i właściwy adres email, pod którym będzie
można zasięgnąć informacji w tym zakresie.
Opracowane są też ulepszone rozwiązania techniczne
i organizacyjne.
O szczegółach będziemy mogli poinformować w kolejnym
numerze Biuletynu Agri Plus, już zapraszamy do lektury.
Agnieszka Wojciechowska
Radca prawny
Aleksandra Kowalczyk - Górecka
Project Manager ds. danych osobowych
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Dział Surowcowy,
zapraszamy do współpracy
Szanowni Państwo.
Miło nam poinformować, że nasz zespół kupców
lokalnych powiększył się o kolejnego człowieka. Jest
nim Norbert Kawczyński, który odpowiada za zakupy
dla wytwórni pasz w Czarnym Małym. Kolega zasięgiem swojego działania obejmuje głównie obszar województwa zachodniopomorskiego. Poniżej znajdziecie
Państwo mapkę z danymi kontaktowymi do wszystkich
naszych przedstawicieli w terenie. Ponadto przypominamy, że do Państwa dyspozycji oddajemy dwa dodatkowe kanały informacyjne:
• Centralka automatyczna na której możecie Państwo odsłuchać aktualne cenniki skupu zbóż na wybranej lokalizacji. Numer: 22/487-54-93.

Poprawność procesów ważenia

• Aplikacja mobilna działająca na telefonach z systemem Android. W celu jej pobrania należy w sklepie google play wpisać w wyszukiwarce: „Agri Plus”.
W aplikacji sprawdzicie Państwo aktualne ceny,
znajdziecie Państwo również dane adresowe do
wszystkich naszych wytwórni.
Zapraszamy do kontaktu i przypominamy, że jesteśmy zawsze otwarci na odbiór zbóż z Państwa magazynów. Dowozimy paszę w wiele miejsc dlatego bardzo często możemy zapewnić bardzo korzystne stawki
transportowe co przekłada się na preferencyjne ceny
zakupu na gospodarstwie.
							
		
Krzysztof Ulas
Kierownik Działu Zakupów

Szanowni Państwo,
W obecnej odsłonie biuletynu chciałem poruszyć temat, który ma istotne znaczenie przy rozliczeniach produkcji. Wagi samochodowe i obiektowe
– temat, który wbrew pozorom wymaga wiele uwagi
i nie może być traktowany „po macoszemu”. Sprawna
waga jest kluczowa w przypadku rozliczania produkcji i ewentualnych niezgodności. Aura za oknem nie
sprzyja. Okres zimowy jest ciężki i przysparza wszystkim wiele problemów. Wagi wozowe często w tym
właśnie czasie ulegają awariom. Ujemne temperatury,
zalegający śnieg i błoto pośniegowe z kół nie ułatwiają
sprawy.
Agri Plus i Animex doskonalone zdają sobie sprawę z zagrożeń i strat jakie mogą powstać w przypadku
awarii wag samochodowych na wytwórniach pasz, czy
na zakładach mięsnych. Przez nasze zakłady dziennie
przewijają się steki pojazdów z surowcem niezbędnym
do produkcji paszy. Wysyłamy dziesiątki pojazdów z paszą do naszych hodowców. Przyjmujemy na zakładach
zwierzęta z całej Polski. Jakiekolwiek niezgodności
w pracy systemów wagowych mogą bardzo szybko zostać przeliczone na stracone złotówki. Dlatego Agri Plus
i Animex kładą duży nacisk na poprawność procesów
ważenia. Nasze wszystkie zakłady mają wewnętrzne
procedury wymuszające kontrolę sprawności urządzeń
wagowych kilka razy w tygodniu.
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Żaden pojazd nie może wjechać lub wyjechać z naszych zakładów, jeżeli nie zostanie poprawnie zważony. W samych procesach logistycznych wykorzystujemy także wagi i ważenia kontrolne oraz nadzór agencji
ochrony nad procesami ważenia. Bardzo często zdarza
się, że osoby z Działu Ochrony pojawiają się na kontrolach terenowych i losowo wybierają pojazdy z surowcem, paszą lub trzodą do kontrolnego ważenia na
sprawdzonych wcześniej wagach terenowych.
W procesach ważenia najważniejszymi są: okresowa
legalizacja wagi, przeprowadzana wg. zaleceń producenta i zaleceń prawnych, niezbędnych dla dopuszczenia wagi do handlu oraz znajomość procesów ważenia.
Chodzi o świadomość użytkownika, że wagę powinno
się tarować przed każdym pomiarem. Tarowanie ręczne
przede wszystkim dotyczy wag samochodowych-szalkowych, bez systemów elektronicznych, które niejednokrotnie umożliwiają automatyczne tarowanie. Poza
tym wagi szalkowe są bardzo wrażliwe na szybkie najazdy ciężkich pojazdów i mogą ulegać rozregulowaniu
już po jednokrotnym przejeździe, szczególnie w okresie
zimowym. Wagi to wrażliwe urządzenia i dostająca się
do nich woda, która w wyniku działania ujemnych temperatur, może doprowadzić do uszkodzeń czujników
pomiarowych, przez co waga może pokazywać błędne
wartości w różnych monetach ważenia. Często spotyka się awarie trudne do wychwycenia o charakterze

17

niejednorodnym tj. waga w stanie spoczynku pokazuje
zero, a w trakcie ważenia błąd wagowy będzie różny
podczas każdego ważenia i będzie zdecydowanie różny
dla różnych obciążeń.
Dlatego tak ważne jest okresowa legalizacja wagi.
Poniżej kilka definicji:
Legalizacja wag samochodowych to zespół czynności obejmujących sprawdzenie wagi oraz stwierdzenie
i poświadczenie, że spełnia wymagania metrologiczne
określone we właściwych przepisach. Legalizacja pierwotna wagi (ocena zgodności) legalizacja wagi po raz
pierwszy po wyprodukowaniu, przed wprowadzeniem
jej do obrotu lub użytkowania. Legalizacja ponowna
wagi każda kolejna legalizacja wagi po upłynięciu terminu ważności poprzedniej legalizacji lub po uszkodzeniu
cech zabezpieczających.
Legalizacja wagi powinna odbywać się nie rzadziej niż
co 25 miesięcy, a z doświadczenia i obserwacji, w życiu
codziennym, zdecydowanie wynika, że taką legalizację
jest dobrze przeprowadzać co roku, na wiosnę, aby wyeliminować ewentualne uszkodzenia, które mogły powstać w sezonie zimowym.

Za legalizację wagi odpowiada jej właściciel/użytkownik. Legalizację wykonują Urząd Miar – ale tylko
w zakresie sprawdzenia poprawności działania. Zdecydowanie lepiej wykorzystać do tego na zlecenie wyspecjalizowane serwisy, które jednocześnie mogą dokonać
przeglądów, konserwacji i napraw gdy to konieczne.
Koszt legalizacji vs. potencjalne straty z tytułu błędów
wagowych jest bardzo niski. Natomiast brak legalizacji
z założenia skazuje na niepowodzenie wszelkie roszczenia reklamacyjne z tyt. niezgodności wagi danego towaru.
Agri Plus i Animex z uwagi na bardzo duży przepływ
produktów przez nasze zakłady, a także w ramach produkcji o wysokim standardzie pilnuje, aby wszystkie
wagi posiadały ważną i terminową legalizacje. Wszystkie procesy ważenia podlegają nieustannej kontroli
i nadzorowi. Wynika to także z dbałości o wszystkich
kontrahentów, którzy z nami współpracują. Chcemy
zapewnić naszym partnerom najlepszą, profesjonalną
obsługę w każdym możliwym zakresie.
Tomasz Gonta
Security Manager

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
Farmerskiego. Jest to pierwsza tego typu bezpieczna
i stabilna oferta współpracy dla polskich hodowców.
Tucz farmerski 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.

NASI PRZEDSTAWICIELE:
Polska Północno-Zachodnia
Artur Pietrzak – 668 153 542
artur.pietrzak@agriplus.pl
Polska Centralno-Zachodnia
Rafał Grzeliński – 602 469 068
rafal.grzelinski@agriplus.pl
Polska Południowo-Zachodnia
Arkadiusz Wojciechowski – 600 031 763
arkadiusz.wojciechowski@agriplus.pl
Mazury – Gołdap
Marek Stepanik – 606 135 594
marek.stepanik@agriplus.pl
Północne Mazury
Kamil Kielak – 882 148 437
kamil.kielak@agriplus.pl
Mazury – Żuromin
Adam Kisiel – 600 255 373
adam.kisiel@agriplus.pl
Polska Południowo-Wschodnia
Paweł Boroń – 604 085 655
pawel.boron@agriplus.pl
Polska Centralna
Tomasz Pawlak – 668 153 525
tomasz.pawlak@agriplus.pl

Zawieramy umowy na:
• produkcję prosiąt na fermach macierzystych,
• dostawy produktów rolnych w postaci warchlaków,
tuczników oraz kombinację tych dwóch.
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Adam Kisiel
Kamil Kielak
Artur Pietrzak

882 148 437
kamil.kielak@agriplus.pl

668 153 542
artur.pietrzak@agriplus.pl

600 255 373
adam.kisiel@agriplus.pl

Marek Stepanik
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marek.stepanik@agriplus.pl

Arkadiusz Wojciechowski
600 031 763
arkadiusz.wojciechowski@agriplus.pl

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

www.agriplus.pl

