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NIE MA ALTERNATYWY DLA BIOASEKURACJI

Szanowni Państwo!

Szanowni Czytelnicy Biuletynu Agri Plus!

Po raz drugi w tym roku przesyłamy Biuletyn Agri Plus. Jak zwykle, zawiera on informacje
dotyczące Państwa działalności hodowlanej i przybliża ważne wydarzenia z życia naszej Firmy.
Staramy się także dzielić z naszymi Czytelnikami różnego typu doświadczeniami i radami z zakresu
produkcji trzody chlewnej, dobrostanu zwierząt, bioasekuracji.
Przed nami okres lata, wysokich temperatur, trudnych prac żniwnych. Jestem pewna, że poradzimy
sobie z tymi problemami.
Życzę Państwu zdrowia, sukcesów w hodowli i obfitych zbiorów płodów rolnych.

Monika Ejchart
Dyrektor Zarządzający Agri Plus

Wirus ASF nie ustępuje. Po kilku zimowych miesiącach tego roku, kiedy to mieliśmy nadzieję, że stada
świń nadal będą od niego wolne, w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu i sierpniu br. pojawiły się kolejne
ogniska tej choroby u trzody, w trzech województwach wschodniej i centralnej Polski.
Musimy sobie raz jeszcze powtórzyć: najważniejsze przyczyny rozprzestrzeniania się wirusa ASF
wśród świń to niewystarczający poziom bioasekuracji wielu gospodarstw z trzodą chlewną, przywóz
żywności z wirusem ASF do Polski przez obcokrajowców (mimo ostrej kontroli granicznej) oraz nadmierna ilość dzików, spośród których wiele jest nosicielami wirusa ASF.
Od 28 lutego 2018 roku obowiązują zaostrzone przepisy odnośnie bioasekuracji gospodarstw. Dotyczą one już całego kraju, a nie tylko jak poprzednio, stref występowania wirusa ASF. Akcja informacyjna, szkoleniowa, ale też pierwsze kontrole Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, mają wzmocnić
stan bioasekuracji u hodowców trzody chlewnej.
Na pierwszy plan stawiane jest stosowanie przez hodowców dezynfekcji wszystkich miejsc bezpośrednio związanych z hodowlą, przestrzeganie higieny w chlewniach i całkowita eliminacja kontaktu
świń z innymi zwierzętami oraz tzw. osobami postronnymi.
Obowiązkowe jest wykładanie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków hodowlanych. Maty te muszą być stałe kontrolowane tak, aby były skuteczne.
Zalecane jest, choć nie jest to bezwzględny obowiązek, ogradzanie gospodarstw, tak by skutecznie
chronić stada świń od ewentualnej ingerencji osób i zwierząt z zewnątrz.
Szczególną uwagę muszą zwracać hodowcy na miejsce i sposób przechowywania paszy, która musi
być zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
W chlewniach należy przestrzegać higieny. Myć i odkażać ręce, myć i odkażać narzędzia wykorzystywane do prac z trzodą. Przy hodowli świń mogą pracować wyłącznie osoby, które zajmują się tym
tylko w danym gospodarstwie.
Na mocy przepisów o zaostrzonej bioasekuracji, hodowcy mają obowiązek sporządzania spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury, knurki. Spis musi być na
bieżąco aktualizowany.
Niezbędnym jest prowadzenie przez hodowców rejestru środków transportu zwierząt, które wjeżdżają i wyjeżdżają z gospodarstwa.
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do ponownego, dokładnego zapoznania się z treścią przepisów bioasekuracyjnych z 28.02.2018 roku. Jak zapowiada Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, ich stosowanie będzie
ostro egzekwowane poprzez surowe kontrole Inspekcji.
Z naszych licznych kontaktów z Państwem wiemy, że większość hodowców poważnie podchodzi do
zagadnień bioasekuracji. Nie traktujecie ich Państwo jako biurokratycznych przepisów, ale jako ważny
instrument obrony i przeciwdziałania przed wirusem ASF .
Dziękujemy za taką postawę. Za takie myślenie, dobre nawyki w działaniu i bezkompromisowe stosowanie procedur bioasekuracyjnych.

Dr Mirosław Dackiewicz
Dyrektor d/s Rozwoju i PR Agri Plus
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ASF a Bioasekuracja w transporcie

1. Witajmy się jedynie słownie, a nie przez podanie dłoni.
2. Jeśli pojazd do przewozu trzody bez zwierząt przyjeżdża na załadunek, należy sprawdzić jego czystość przed
wjazdem na teren fermy przez zaglądnięcie do wnętrza
zabudowy (nie mając kontaktu z pojazdem). Jeśli stwierdzi się, że pojazd nie został dokładnie umyty i zdezynfekowany, pojazdu nie można wpuścić na teren fermy.
3. Zawsze przed wjazdem należy osobiście zdezynfekować podwozie każdego pojazdu (szczególnie koła i nadkola) używając własnego sprzętu i środka do dezynfekcji
(właściwie rozcieńczonego, zgodnie z instrukcją znajdującą się na jego opakowaniu). Tylko wtedy będziemy
pewni, że dezynfekcja została skutecznie przeprowadzona. Zakazuje się wjazdu pojazdów na fermę bez wykonania dezynfekcji.
4. Maty przejazdowe, bramki natryskowe lub wanna dezynfekcyjna powinny mieć stale świeży roztwór środka
dezynfekującego, zgodnie z instrukcją.
5. Należy wręczać kierowcom jednorazowe rękawiczki,
kombinezon oraz obuwie przeznaczone dla osób wizytujących fermę (wyznaczone gumowce), a w przypadku ich
braku należy przekazać podwójne jednorazowe foliowe
osłony na buty. Zapewnienie środków bioasekuracyjnych jest po stronie fermy.

8. Kierowca pojazdu nie może wchodzić na obiekty, może
poruszać się jedynie w obrębie pojazdu oraz jego rampy.
9. Pracownicy fermy nie mogą wchodzić na rampę pojazdu ani do jego wnętrza (kabiny, zabudowy).
10. Przed i po zakończonym załadunku, pracownik fermy
dezynfekuje rampę pojazdu i rampę betonową fermy.
11. Należy wyznaczyć i wskazać pojemnik/ miejsce na
fermie ( najczęściej przy bramie wyjazdowej) gdzie po
zakończonym załadunku/ rozładunku kierowca może
pozostawić otrzymane zużyte jednorazowe rzeczy ponieważ nie może zabrać ich ze sobą.
12. Pamiętajmy o dezynfekcji podwozia pojazdu przy
wyjeździe z fermy (jest równie ważna co przed wjazdem
na fermę).
Tylko staranne i ciągłe stosowanie zasad bioasekuracji
pozwoli Nam w maksymalnym stopniu zabezpieczyć się
przed pojawieniem się afrykańskiego pomoru świń na
Naszych fermach. Zadbajmy o Naszą przyszłość przestrzegając zasad bioasekuracji.
Paweł Stępień
Kierownik Transportu

6. Należy stale weryfikować prawidłowość stosowania i stanu
przekazanych rękawiczek, ubrania jednorazowego i obuwia.
7. Ustalmy graniczną linię przemieszczania kierowca pracownik fermy (np. przez naniesienie wyraźnym kolorem linii na betonowej rampie fermy).

Niestety sytuacja związana z afrykańskim pomorem
świń (ASF) nie ulega poprawie ani stabilizacji. Stale pojawiają się nowe przypadki ASF u dzików i co gorsza,
również u świń hodowlanych. Niepokojące jest również
pojawianie się ASF w innych krajach Europy, które dotąd
nie miały takiego problemu. Aktualna mapa sytuacyjna
Polski (dostępna na www.wetgiw.gov.pl) z obszarami

objętymi restrykcjami i występowaniem ognisk i przypadków ASF nie jest optymistyczna, uświadamia Nas jak
duże obecnie jest zagrożenie dla ferm.
W Naszym codziennym życiu transport jest nieodzowny. Patrząc na mapę występowania ASF uświadamiamy
sobie jak dużym ryzykiem jest nawet w ten sam dzień
przewieźć materiał z wirusem z obszaru ASF do Naszego
gospodarstwa - nieświadomie na kole, chlapaczu czy nawet obuwiu. Na ten wysoce groźny wektor przenoszenia
ASF jakim jest transport mamy wpływ - możemy zabezpieczyć Nasze fermy stosując bioasekurację.
Nie tylko transport zwierząt i paszy ale np. ciągnik rolniczy z beczką czy pojazd dostarczający materiały budowlane wjeżdżający na teren fermy to bardzo duże realne
zagrożenie, ponieważ nigdy nie wiemy, czy wirus nie
dostał się na obuwie kierowcy czy podwozie pojazdu.
Należy ograniczyć do koniecznego minimum wjazdy na
fermę. Gdy już nie ma innego rozwiązania i pojazd musi
wjechać na teren fermy, właściciel lub inna wyznaczona
osoba odpowiedzialna z fermy powinna w najwyższym
stopniu przestrzegać, instruować i pilnować stosowania
zasad bioasekuracji. Oprócz rejestracji wjazdów:
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II Konferencja Naukowa

nowym wirusem a PMWS nie jest nową chorobą!”. Przeprowadził słuchaczy przez epidemiologię, patogenezę, oraz
opowiedział o objawach klinicznych zarażenia cirkowirusem.
Profesor wiele uwagi poświęcił diagnostyce i czynnikom determinującym wystąpienie objawów. Profesor Pejsak w swojej
prezentacji podkreślił, że wirus jest koniecznym, ale niewystarczającym czynnikiem do wywołania klinicznej postaci choroby.

Blok tematyczny zamykała lek. wet. Magdalena Czaplińska
z Agri Plus. Opowiadała o PCV2 w praktyce, czerpiąc z doświadczenia własnego oraz koleżanek i kolegów z firmy. Magda oparła swoją prezentację na badaniach prowadzonych na
jednej z ferm macierzystych Agri Plus. Przedstawiła również
wyniki badań przeprowadzonych we współpracy z SGGW nad
dynamiką krążenia i ewolucją cirkowirusa świń typu 2 na polskich fermach świń.
Drugi Panel dotyczący immunologii otworzyła prof. Anna Rząsa. Przybliżyła słuchaczom temat możliwości i perspektyw
wykorzystania białek ostrej fazy w monitoringu zdrowia stada
świń. Pani Profesor opowiedziała o własnych badaniach nad
białkami ostrej fazy oraz przedstawiła artykuły z prasy światowej dotyczące badań nad BOF.

W dniu 05.06.2018 roku w Warszawie, odbyła się II Konferencja Naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Agri Plus.
Uczestników Konferencji przywitał Dyrektor Produkcji Warchlakarni i Tuczarni, lek. wet. Paweł Iskrzak. W swoim wystąpieniu, podkreślił jak ważne w pracy lekarza weterynarii
jest nieustanne kształcenie i poszerzanie swojej wiedzy.
Przypomniał, że idea konferencji i całego projektu jest tak
przemyślana, żeby słuchacze mogli zdobyć nową wiedzę,
usystematyzować tą którą posiadają, oraz wrócić do podstaw, o które lekarzom z kilkuletnim stażem nie zawsze
wypada zapytać.

Temat kontynuował, światowej sławy specjalista, Enrique
Marco Granell, w asyście Bogusława Zakrzewskiego, lekarza
weterynarii współpracującego z firmą MSD. Enrique Marco
nakreślił praktyczne aspekty PVC2. Opowiedział o wpływie
strategii zarządzania, żywienia, genetyki oraz bioasekuracji na występowanie wirusa. Podjął również temat szczepień
ochronnych przeciwko PCV2.

W konferencji uczestniczyli specjaliści pracujący w Agri
Plus, studenci weterynarii z Warszawy, Poznania, Wrocławia oraz Olsztyna, obecni byli również przedstawiciele
prasy branżowej. Wśród zaproszonych gości obecny był
między innymi Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z Wrocławia.
Konferencja, wzorem poprzedniej, została podzielona na
dwa panele tematyczne. W pierwszej części, światowej
sławy prelegenci podzielili się swoją wiedzą dotyczącą cirkowirusa świń.
Panel rozpoczął Prof. Zygmunt Pejsak, w wystąpieniu
„Najnowsze dane na temat cirkowirusów świń”. Profesor
przybliżył historię wirusa, podkreślił, że „PCV-2 nie jest
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Temat analizy dynamiki BOF, kontynuował lek. wet. Marek
Czerniecki, opierając się na badaniach, prowadzonych pod
opieką profesor Anny Rząsy, opartych na monitoringu stanu
zdrowia świń na fermach Agri Plus. Marek zreferował badania
prowadzone na pięciu fermach spółki.
W programie Konferencji był również przewidziany wykład
specjalny prof. Zygmunta Pejsak dotyczący Bioasekruacji. Profesor w swoim wystąpieniu przyznał, że przez lata pracy, nabierając doświadczenia, doszedł do wniosku, że dobrostan
i bioasekruacja jest podstawą w hodowli zwierząt. Po każdym
z wykładów był czas na pytania od publiczności. Po niektórych
z nich rozpętały się iście akademickie dyskusje.
Na zakończenie, Paweł Iskrzak w krótkim wystąpieniu podsumował Konferencję. Podkreślił, za profesorem Pejsakiem, że rolą leka-

rza weterynarii w dzisiejszych czasach jest dbałość o efektywność
produkcji oraz dawanie przykładu hodowcom zwłaszcza w zakresie bioasekuracji. Zaprosił wszystkich do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej, która odbędzie się w grudniu we Wrocławiu.
Dyrektor złożył również szczególne podziękowania na ręce Pana
Grzegorza Świerczyńskiego z firmy MSD Animal Health, za pomoc
w organizacji Konferencji.

Otwarcie fermy w Orpiszewie

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie oraz pragniemy
serdecznie zaprosić do uczestnictwa w kolejnych edycjach
konferencji.
Agnieszka Bełza, Anita Heinrychowska
Zespół Uniwersytetu Agri Plus

Z tradycji przez młodość i determinację
do nowoczesności
W malowniczej wsi położonej w województwie wielkopolskim, w dniu 25.04.2018 roku odbyło się uroczyste
otwarcie nowej fermy. Gospodarze fermy w Orpiszewie
gościli tłumy hodowców z całej Wielkopolski i nie tylko.
W trakcie spotkania dr Mirosław Dackiewicz, Dyrektor
ds. Rozwoju i PR Agri Plus, poinformował zebranych, iż
program budowy nowych i modernizacji istniejących
chlewni realizowany przez hodowców współpracujących
z Agri Plus, nie zwalnia tempa. Przybywa miejsc warchlakowych i tuczowych. Wyniki produkcji są coraz lepsze, a to
przynosi hodowcom także dodatkową satysfakcję finansową.
Prezentacja obiektu, wyposażenia i systemów zgodnych
z wymogami premii rozwojowej przyznawanej przez Agri
Plus, zainteresowała licznie grono zaproszonych gości.
Na otwarciu nowej chlewni pojawiło się ok. 110 osób.
Hodowcy podziwiali solidny wygląd fermy i urządzeń,
dopracowane detale i ciekawe rozwiązania konstrukcyjne. Goście mieli okazję porozmawiać bezpośrednio z firmą wyposażeniową, wykonawcą obiektu, bankiem BGŻ
BNP Paribas - oddział Krotoszyn oraz samymi inwestorami tego przedsięwzięcia. Właściciele obiektu zapewnili
niezwykłą atmosferę oraz ciepły klimat całej inauguracji.

nowy obiekt, została Pani Linda i wtedy też podjęta została decyzja o budowie.
Efektem tego jest nowy wolnostojący obiekt na 960
miejsc tuczowych na pełnym ruszcie, spełniający wszelkie standardy i wymogi programu rozwojowego Agri
Plus. Budynek posiada oczywiście kojce na 40 sztuk, dwa
silosy, automatyczny system podawania paszy, wentylację automatyczną kurtynową. Obiekt jest ekonomiczny,
funkcjonalny, oszczędzający także czas właścicieli. Należy też zaznaczyć, że w chlewni znajduje się odpowiednio wyposażone pomieszczenie socjalne, z miejscem na
zmianę odzieży i obuwia, wyposażone w umywalkę, co
jest niezwykle ważne przy zachowaniu bioasekuracji.
Niespełna dwa dni po otwarciu, ferma została zasiedlona.
Dzisiaj gospodarstwo współpracuje z naszą firmą w ilości
1260 miejsc tuczowych. Po rozmowach z właścicielami
śmiem przypuszczać, że nie jest to jeszcze koniec inwestycji w zakresie chowu trzody chlewnej.
Arkadiusz Wojciechowski
Koordynator Produkcji
Polska Południowo - zachodnia

Nawiązując do tematu przewodniego warto wspomnieć, że gospodarstwo rozpoczęło współpracę z Agri
Plus w 2010 roku i początkowo było prowadzone przez
ojca obecnych właścicieli. W tym czasie system starych
obiektów pozwalał na hodowlę 300 tuczników w jednej
grupie. Natomiast lata współpracy z naszą firmą i stabilność finansowa rodziły plany modernizacji istniejących
obiektów lub budowę nowych. Przełom nastąpił w 2014
roku kiedy właścicielem działki, na której teraz stanął
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Uroczyste otwarcie dwóch chlewni
w miejscowości Byczki
W dniu 23.02.2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowych chlewni typu kurtynowego w miejscowości Byczki.
Obecnie w regionie Skierniewic Agri Plus współpracuje z 26
hodowcami, którzy tuczą 20 tys. tuczników jednorazowo.

Właściciele fermy są jednymi z pierwszych hodowców,
którzy współpracują z nami od 10 lat. Doskonałe wyniki
produkcyjne, stabilność finansowa oraz premia modernizacyjna zachęca do budowy i zwiększenia kontraktu.
Decyzja dotycząca budowy nowego budynku zapadła
w 2013 roku, kiedy rozpoczął się program modernizacyjny Agri Plus 140. Proces podejmowania decyzji administracyjnych i uzyskiwania pozwoleń zakończył się
w 2017 roku. Właściciele konsekwentnie realizują swoje
plany dotyczące rozwoju gospodarstwa.

Małe kojce do 40 sztuk i karmniki wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują bardzo dobre wyniki produkcyjne.
Zbiorniki podrusztowe o głębokości 1,5 m magazynują gnojowicę przez okres około 6 miesięcy. Silosy magazynujące pasze wyposażone są w system wag, które
kontrolują ilość dobową zużytej paszy oraz ilość paszy
pozostającej po zakończonym cyklu.

Bardzo ważnym elementem w gospodarstwie jest zapewnienie rygorystycznej bioasekuracji. Cała ferma
ogrodzona jest wysokim betonowym płotem, podmurowanym na głębokość 50 cm. Wejście osób wizytujących
na fermę odbywa się przez bramę z matami dezynfekcyjnymi oraz pomieszczenie socjalne, w którym panują rygorystyczne procedury: obowiązkowy prysznic, zmiana
obuwia i stroju. Wejście do budynku ze zwierzętami trwa
od 17 - 20 minut. Przed rozpoczęciem wizyty wypełnia
się dokumentację, która zawiera historię zdarzeń osoby
odwiedzającej i mającej wcześniejszy kontakt z trzodą
chlewną. Rejestr samochodów i osób wjeżdżających na
teren gospodarstwa prowadzony jest bardzo skrupulatnie i przechowywany przez okres 3 lat.
Cała inwestycja i nadzór nad jej wykonaniem zrealizowane zostały przez firmę Hog Slat.
„Bezpieczeństwo prowadzenia hodowli i bioasekuracja
to konieczność, więc musi kosztować” – tak mówią właściciele. Najważniejsze są stałe dochody i gwarancja realizacji biznesplanu, a to zapewnia współpraca z Agri Plus.

Na początku 2018 roku powstały dwie niezależne chlewnie, o obsadzie 960 szt. tuczników każda. Są to budynki
wyposażone w kurtyny usytuowane w górnej połowie
bocznych ścian oraz kominy wentylacyjne mieszczące
się w kalenicy dachu, dzięki czemu zapewniona jest stała naturalna wentylacja grawitacyjna. Koncepcja tuczu
w budynkach kurtynowych staje się od kilku lat coraz
bardziej powszechna w regionie. Pozwala tuczyć świnie
w budynkach bez potrzeby instalowania systemu wentylacji podciśnieniowej, co zmniejsza koszty inwestycji
i rachunki za energię elektryczną, a w następstwie koszt
produkcji tucznika w gospodarstwie.
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Obserwując jak robią to jedni
z najlepszych - HOLANDIA

Przy okazji chciałbym również podziękować Państwu Biskupskim i Kozłowskim, firmie Hog Slat oraz Zarządowi
Agri Plus za gościnność, rodzinną atmosferę i organizację uroczystości otwarcia.
Właścicielom ferm życzył dobrych wyników produkcyjnych Dr Mirosław Dackiewicz Dyrektor ds. PR i Rozwoju
Agri Plus, podkreślając duży szacunek dla hodowców za
ich konsekwencję i upór przy uzyskiwaniu pozwoleń na
budowę i rozbudowę budynków trzodowych.
Tomasz Pawlak
Koordynator Produkcji Agri Plus Polska Centralna

W dniach 09.04-20.04 br. w trzyosobowym składzie udaliśmy się do Holandii na szkolenie produkcyjne, które zostało zorganizowane przez naszą firmę w ośrodku szkoleniowym VON NETHERLANDS Pig Farm Training Centre.
Szkolenie trwało pełne 10 dni, podczas których mogliśmy zobaczyć jak wygląda produkcja trzody chlewnej
u jednego z wiodących producentów prosiąt i warchlaków w Europie jakim niewątpliwie jest Holandia. Zakres
poruszanych tematów był bardzo ciekawy i różnorodny.
Opiekę nad nami sprawowało dwóch trenerów. Każdy
dzień składał się z porannej części teoretycznej, gdzie
trenerzy przedstawiali nam konkretne zagadnienia. Na
sesji popołudniowej temat, który omawialiśmy rano,
sprawdzaliśmy już w praktyce na fermach trzody chlewnej zarówno specjalizujących się w produkcji prosiąt,
warchlaków, ale również na fermach o cyklu zamkniętym. Tematyka jaką zajmowaliśmy się w trakcie szkolenia rozpoczynała się od aspektów żywieniowych z wyszczególnieniem poszczególnych okresów na fermach
macierzystych oraz zapotrzebowaniem na poszczególne
składniki wchodzące w skład paszy. Kolejnym ważnym
tematem był dobór odpowiednich loszek do rozrodu, ich
selekcja, odpowiedni wiek i waga krycia oraz jak zaniedbania poczynione już na początku wpływają na wyniki
oraz długowieczność późniejszej już maciory. Aż wreszcie temat, który interesował nas najbardziej, czyli liczba

odsadzonych prosiąt na rok od maciory – fermy, które
odwiedziliśmy, mają wyniki PMSY na poziomie 31-36.
Mieliśmy również możliwość rozmowy z właścicielami
każdej z ferm. Zadziwiła nas bardzo duża otwartość właścicieli poszczególnych lokalizacji jak i to, że mogliśmy
zobaczyć czy „dotknąć” wszystko co chcieliśmy. Każda
nasza wątpliwość czy pytanie zostało dokładnie wytłumaczone. Podczas szkolenia poruszyliśmy także szereg
innych zagadnień, o których długo można by było pisać.
Podczas 10-dniowego wyjazdu dowiedzieliśmy się naprawdę dużo. Zobaczyliśmy piękne obiekty, gdzie praca
ze zwierzętami to sama przyjemność. Na koniec pobytu
zostaliśmy uhonorowani certyfikatami.
Uważam, że niektóre zaobserwowane w Holandii aspekty może udać się wprowadzić na naszych fermach, nad
czym pracujemy. Pozwoli to niewątpliwie dalej poprawić
wyniki na fermach macierzystych oraz sprawi, że codzienna praca będzie jeszcze bardziej satysfakcjonująca.
Pozdrawiam,
Rafał Niemyjski
Lekarz weterynarii
Fermy macierzyste

11

Dziekujęmy za wizytę na naszym stoisku na
Targach Agrotech Kielce 2018

Skup zboża
Wiosna w tym roku nie zachwyciła nas ilością opadów. Niestety nie dało się uniknąć strat w uprawach.
Pierwszy sprawdzian już niebawem. Tzw. małe żniwa
rozpoczniemy w Polsce jeszcze w czerwcu. Agri Plus jak
co roku przygotowuje się na okres żniw by jak najlepiej
obsłużyć tych z Państwa, którzy postanowią po raz kolejny zaufać właśnie nam i dostarczyć swoje zboże do
naszych zakładów i punktów skupu.
W celu zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi
proponujemy Państwu kontakt z naszymi kupcami w celu
uzgodnienia najlepszych dni i bloków godzinowych dla
dostawy zbóż na skup. Koledzy układają harmonogramy i będą w stanie doradzić Państwu optymalne terminy
dostawy. Chcemy by Państwa wizyta na naszej wytwór-
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ni była maksymalnie efektywna i by czas oczekiwania na
rozładunek był skrócony do niezbędnego minimum. Poniżej znajdziecie Państwo mapkę z danymi kontaktowymi do każdego z nich. Kupcy dysponują zawsze aktualnymi cenami, a w przypadku sprzedaży większych ilości
mogą podpisać kontrakt, a także zorganizować odbiór
zboża z gospodarstwa.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy!
Krzysztof Ulas
Kierownik Działu Zakupów

W dniach 16-18 marca odbyła się kolejna, XXIV edycja
Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2018 w Kielcach.
Pomimo mroźnej i śnieżnej pogody Targi odwiedziło
dziesiątki tysięcy hodowców. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, ponieważ jest to prestiżowa impreza, która
stała się wielkim świętem dla przedstawicieli polskiego
rolnictwa. Targi Kielce to ponad 63 000 m2, 11 hal i ponad 70 000 odwiedzających. Delegacja Agri Plus po raz
czwarty zaprezentowała tam swoje stoisko wystawiennicze. Towarzyszyli nam przedstawiciele Grupy Animex.
Zainteresowanie naszą firmą z roku na rok rośnie, za co
jesteśmy Państwu bezmiernie wdzięczni.

Pragniemy serdecznie podziękować za odwiedzenie
naszego stoiska oraz za zainteresowanie naszą branżą.
Nawiązując do prowadzonych rozmów przedstawicieli
Agri Plus: Dyrektora Pawła Boroń, Koordynatora Tomasza Pawlaka oraz dr Mirosława Dackiewicza, Dyrektora
ds. Rozwoju i PR, mamy nadzieję na realizację nowych
interesujących form współpracy oraz na obiecującą kontynuację aktualnej kooperacji.
Do zobaczenia za rok!
Karina Czypicka
Specjalista ds. produkcji
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POMYŁKI, BRAKI czyli niepotrzebne
koszty i jak ich uniknąć

merację założonych plomb na dokument transportowy.
Kierowca ma obowiązek sprawdzić czy powyższe się
zgadza oraz zamieścić na dokumencie czytelny podpis
potwierdzający zgodność.

swoim opiekunom z Agri Plus, otrzymacie Państwo niezbędne wskazówki, a także w przypadku konieczności,
opiekunowie przekażą informację do działu bezpieczeństwa Agri Plus.

Sprawdź dokładnie:

Szanowni Państwo,

• Czy pojazd posiadał odpowiednio założone plomby zgadzające się ilościowo oraz numerycznie z zapisami w dokumencie transportowym.

Wszelkie sugestie, pytania oraz inne wątpliwości można
kierować na mail: security@agriplus.pl Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

poniższa publikacja ma na celu przedstawić Państwu
kilka podstawowych zasad zabezpieczenia transportu,
poprawnego przeprowadzania procesów ważenia oraz
zwracania uwagi na dokładność liczenia zwierząt podczas
załadunku oraz rozładunku.
Jako Dział Ochrony prowadzimy prewencyjne kontrole
transportów, uczestniczymy w procesach załadunku oraz
rozładunku zwierząt, realizujemy przeważenia pojazdów na
fermach oraz na trasie po to, aby nasze zwierzęta dojechały
do Państwa w ilości faktycznie załadowanej na pojazd i bez
zbędnych przygód. Niestety czasem zdarzają się przypadki,
że ilość zwierząt odbiega na rozładunku od ilości zapisanej
w dokumencie transportowym na załadunku. Przeważnie
są to omyłkowe sytuacje podczas liczenia, które nie powinny się zdarzać. W ich konsekwencji konieczne jest prowadzenie żmudnych wyjaśnień, dodatkowych inwentaryzacji.
Wiąże się to dla wszystkich stron z dodatkową pracą i niepotrzebnym stresem. Rzadko, ale zdarzają się też sytuacje

o charakterze kradzieży w transporcie. Podczas tych procederów traci nie tylko Agri Plus, ale również strony, które
nieświadomie dały się oszukać przy liczeniu lub pokwitowały odbiór niewłaściwych ilości zwierząt.
Jako Agri Plus dokładamy wszelkich starań, aby transporty
wewnętrzne jak i sprzedaże do Zakładów Mięsnych były realizowane zgodnie, profesjonalnie i w najwyższym standardzie.
Od lat posługujemy się zabezpieczeniami technicznymi jak
i mechanicznymi. Wykorzystujemy systemy GPS, sygnalizujące położenie pojazdu oraz otwarcie/zamknięcie klapy pojazdu.
Każdorazowe odłączenie naczepy zestawu również generuje
alarm i pozwala szybko zareagować na sytuacje kryzysowe.

• Czy ilość zwierząt była zgodna z zapisami w dokumencie
transportowym.
• Czy po przeważeniu pojazdu waga jest zgodna z zapisami
w dokumencie transportowym.

Koordynator ds. Ochrony
Mateusz Hamera

Gdyby kiedykolwiek mieli Państwo wątpliwości co do
poprawności przebiegu powyższych procesów: ważenia,
plombowania oraz liczenia, proszę przekazać informację

Plomby używane przez Agri Plus składają się z trzech elementów - płatek z logiem Agri Plus, numerem plomby i miejscem
na podpis, kolejno z części koralikowej oraz końcówki wprowadzającej. Każdorazowy przypadek braku jakiegokolwiek
elementu sygnalizuje, iż mogło uprzednio dojść do manipulacji
i nieuprawnionego dostępu do załadunku.
Bardzo ważną zasadą jest liczenie zwierząt. Ten proces
potrafi przysporzyć wiele problemów, jednakże ma kluczowe znacznie dla wszystkich stron. Ważne jest, aby
podczas załadunku zwrócić szczególną uwagę na ilość ładowanych zwierząt. Liczy się dokładność. To ona nas prowadzi do najlepszych wyników.
Obydwie strony muszą skrupulatnie liczyć zwierzęta. Na
myśli mam kierowcę pojazdu jak również stronę hodowcy.
Wpływ poprawności liczenia jest ogromny i w przypadku
niepewności konieczne jest wykonanie ponownego liczenia zwierząt, aby Państwo jak również kierowca byli pewni
co do ilości załadowanych zwierząt na pojazd.
Kierowca musi potwierdzić czytelnym podpisem ilość
zwierząt załadowanych na pojazd co wiąże się z duża odpowiedzialności w przypadku pomyłki. Wedle procedury
kierowca nie może opuścić fermy do momentu pewności
co do ilości załadowanych zwierząt i poprawnie wypełnionej dokumentacji przewozowej.
Kolejną istotną rzeczą jest zabezpieczenie pojazdu po
ukończonym załadunku. Obecny SVM (bądź pomocnik
SVM) danej fermy, Kierownik fermy oraz kierowca mają
obowiązek zaplombowania wszystkich drzwi naczepy,
drzwiczek inspekcyjnych oraz dachu pojazdu. Wszystkich
luk w pojeździe mogących posłużyć do nieuprawnionego
wydobycia załadunku.
Każdorazowo po zaplombowaniu pojazdu SVM bądź
kierownik fermy ma obowiązek wpisać ilość oraz nu-
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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.

to jako element poważnego podejścia do biznesu w ogóle,
a troski o prywatność Pracowników, Współpracowników,
Hodowców w szczególności.

Praktykowane są odpowiednie zapisy umowne i stosowne informacje dla hodowców i kontrahentów.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu zmodyfikowane informacje dla Hodowców odnośnie danych osobowych. Pełna treść Broszury informacyjnej zostanie do Państwa dostarczona oraz znajduje się na stronie internetowej
http://www.agriplus.pl/ochrona-danych-osobowych/.
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem
danych osobowych są wspólnie spółki Grupy Smithfield
Polska, związane porozumieniem o współadministracji,
dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany www.agriplus.pl
(w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają
cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.
[Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane
dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield
Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres
mailowy: inspektorod@agriplus.pl.

i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po
tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.
4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy nie będą
poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
6. Podanie danych stanowi warunek zawarcia Umowy.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
zawarcia i realizacji umowy.

Współadministratorzy mogą być również uprawnieni w przypadkach, ściśle określonych przepisami prawa
przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie odrębnej
zgody. Każdorazowo w przypadku udzielenia przez Ciebie takiej zgody, zostanie wypełniony przez nas odrębnie
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych
u Współadministratorów znajdziesz na stronie internetowej www.agriplus.pl w zakładce „Dane osobowe” oraz
także możesz jest uzyskać wysyłając maila na adres:
inspektorod@agriplus.pl

Aleksandra Kowalczyk - Górecka
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania
Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust.
1 lit. b) RODO.
UWAGA!!!

[Inspektor] Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony
danych osobowych powołali Inspektora Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować pod adresem,
wskazanym powyżej lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@agriplus.pl.
Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:
Przede wszystkim Twoje dane są wykorzystywane w celu
wykonania umowy (bez nich nie można by np. wystawić
faktury, podpisać umowy)
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
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1. [Szczegółowy cel] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania przedmiotu zawartej umowy,
w tym dokonywania audytów, o których mowa w umowie.
2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych
osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych
do realizacji ww. celów, banki wypłacające wynagrodzenie, ubezpieczyciele wierzytelności wynikających z umowy (np. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Euler Hermes
S.A.) oraz kontrahenci Współadministratorów będący
odbiorcami jego produktów, podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Twoich danych
osobowych (m.in. audytorzy zewnętrzni) oraz podmioty
powiązane kapitałowo ze Współadministratorami.
3.[Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych
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Program stypendialny
Fundacji Smithfield
Szanowni Państwo,
Fundacja Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego swoją
działalność rozpoczęła w roku 2007. Po raz piąty przyjemność współtworzenia Programu Stypendialnego tej organizacji przypada spółce Agri Plus. Dzięki udzielonemu w ubiegłym
roku wsparciu dofinansowanie otrzymało blisko 80 uczniów,
a od początku nawiązania współpracy z Agri Plus stypendia
o łącznej kwocie prawie 600.000,00 zł uzyskało niemal 250
dzieci naszych hodowców oraz pracowników.
Niezmiennym celem Programu Stypendialnego jest wspieranie edukacji młodzieży poprzez niesienie pomocy finansowej w formie stypendiów dla uczniów i studentów uzyskujących wysokie wyniki w nauce oraz odznaczających się
szczególnymi osiągnięciami w zakresie rozwoju naukowego, sportowego i osobistego.
Program skierowany jest do uczniów, którzy ukończyli
siódmą klasę szkoły podstawowej, gimnazjalistów, młodzieży szkół średnich, szkół policealnych oraz studentów
studiów stacjonarnych (do ukończenia przez nich 26 roku
życia), których jeden z rodziców lub opiekunów współpracuje ze spółką Agri Plus w charakterze pracownika lub kontrahenta – hodowcy, rolnika.
Podobnie jak w ubiegłym roku w drodze ubiegania się o stypendium spełnione powinny zostać następujące kryteria:
• Minimalna długość stażu rodzica/opiekuna będącego
pracownikiem firmy powinna wynosić jeden pełny rok,
a w przypadku kontrahentów minimum trzy lata nieprzerwanej współpracy,
• Średni dochód brutto na jedną osobę w gospodarstwie
domowym za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku nie powinien przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku jego składania
(2.100,00 zł w roku 2018),

• Średnia ocen kandydata za ostatni rok szkolny/akademicki powinna wynosić minimum 4,50 w przypadku uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz 3,90
w przypadku studentów.
Zarząd Fundacji może odstąpić od spełnienia wszystkich
warunków i przyznać stypendium, kierując się przede
wszystkim wynikami w nauce oraz listami motywacyjnymi młodzieży (po spełnieniu kryterium dotyczącego minimalnej wysokości średniej ocen). Osoby zainteresowane
udziałem w Programie proszę o szczegółowe zapoznanie
się z Regulaminem Fundacji oraz wykazem dokumentów,
które należy dołączyć do wniosku. W tym roku aktualizacji
uległy wzory formularzy, szczególną uwagę proszę zwrócić
na druki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów. Bardzo
proszę kandydatów o przesyłanie kompletnych aplikacji i załączanie wszystkich wymaganych dokumentów, co wpłynie
na skrócenie okresu weryfikacji wniosku. Regulamin oraz
wzory formularzy dostępne są pod adresem:
http://www.animex.pl/zrownowazony-rozwoj/programy-wspierajace-lokalne-spolecznosci
Nabór kandydatów na stypendystów Programu Stypendialnego na rok 2018/2019 trwać będzie do połowy sierpnia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich oraz do połowy września dla studentów. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi miesiąc po zakończeniu
rekrutacji.
W imieniu Zarządu Fundacji serdecznie zapraszam do
udziału w Programie!

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
Piotr Lech – 668 163 581
piotr.lech@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.

18

19

Piotr Lech

Kamil Kielak
Artur Pietrzak

882 148 437
kamil.kielak@agriplus.pl

668 153 542
artur.pietrzak@agriplus.pl

668 163 581
piotr.lech@agriplus.pl

Marek Stepanik

606 135 594
marek.stepanik@agriplus.pl

Paweł Boroń

Arkadiusz Wojciechowski

600 031 763
arkadiusz.wojciechowski@agriplus.pl

Tomasz Pawlak

668 153 525
tomasz.pawlak@agriplus.pl

www.agriplus.pl

