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Szanowni Czytelnicy,
Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Agri Plus. Zbliża się koniec 2020 roku, a my nadal zwalczamy
niebezpieczny dla naszej trzody ASF, a równocześnie musimy zmagać się z jeszcze groźniejszym przeciwnikiem jakim jest
epidemia koronawirusa, która zagraża każdemu z nas.
Warunki dla naszej produkcji są niezmiernie trudne. Jedyne co może zmniejszać ryzyko zarówno koronawirusa zagrażającego ludziom, jak i ASF zagrażającego zwierzętom, jest konsekwentne wdrażanie i przestrzeganie wszelkich procedur,
zasad i zaleceń dotyczących spraw sanitarnych, bioasekuracji, dyscypliny pracy, poruszania się i przemieszczania ludzi,
odpowiedzialność za swoje postępowanie, które może nieść skutki nie tylko dla nas, ale i dla innych osób.
Raz jeszcze prosimy Państwa o specjalne wyczulenie związane z ochroną przed panującą pandemią COVID 19. Przypominamy o jak najczęstszym myciu i dezynfekcji rąk, używaniu środków ochrony osobistej (masek, rękawiczek), witaniu się
bez podawania rąk, a w przypadku objawów choroby o natychmiastowym zgłoszeniu się do odpowiednich służb medycznym, stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarnych.
Jesteśmy przekonani, że wspólnie przezwyciężymy wszelkie trudności. Poradzimy sobie.
Tego życzymy wszystkim naszym Partnerom i Czytelnikom Biuletynu Agri Plus.
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 roku, składamy wszystkim Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i ciepła rodzinnego w Święta oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Zarząd Agri Plus
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COVID NADAL GROŹNY
Szanowni Państwo,
koronawirus od 9 miesięcy wpływa na nasze życie osobiste oraz zawodowe. Wszelkie zachowania, które mogą zapobiegać
zakażeniom są zachowaniami jak najbardziej pożądanymi. Odpowiedzialność za siebie i innych jest dziś bardzo ważna.
Starajmy się zachować podstawowe zasady w tym trudnym dla nas okresie:
1. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj płynem na bazie alkoholu min. 60%
2. Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób
3. Zakrywaj usta i nos
4. Przestrzegaj ograniczeń
5. Wystrzegaj się dużych skupisk ludzi
Stosując powyższe zasady mamy większe szanse na niezachorowanie.
Katarzyna Kuźniewska
Dyrektor Personalny

KORONAWIRUS

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania,
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce wodą
z mydłem lub dezynfekuj
je płynem na bazie alkoholu
min. 60%.

Kiedy kaszlesz lub kichasz,
zakrywaj usta i nos zgiętym
ramieniem lub jednorazową
chusteczką.

Zachowaj co najmniej
1,5 metra odległości
od innych osób.

Zasłaniaj usta i nos
w ogólnodostępnych
przestrzeniach zamkniętych
oraz w środkach komunikacji.
W przypadku wystąpienia
objawów charakterystycznych
dla COVID-19, skontaktuj się
telefonicznie z lekarzem POZ
lub w przypadkach zagrożenia
zdrowia lub życia, niezwłocznie
zadzwoń pod numer alarmowy
112 lub 999.

Przestrzegaj ograniczeń
wynikających z przepisów
o stanie epidemii.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
październik 2020 r.

www.go v.pl/stopcovi d
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BIOASEKURACJA - BEZPIECZEŃSTWO
NASZYCH FERM
Szanowni Czytelnicy Biuletynu Agri Plus!
Od prawie 6 lat prowadzimy w Polsce różnorodne działania tak profilaktyczne, jak i zwalczające występowanie wirusa ASF wśród dzików i trzody chlewnej.
TAM GDZIE JEST WIRUS U DZIKÓW, TAM JEST
WŚRÓD TRZODY.
Dlatego w naszym interesie jest bezwzględne przestrzeganie nie tylko bioasekuracji wewnątrz ferm, ale także tzw.
bioasekuracji zewnętrznej (dezynfekcji wszystkich miejsc
wokół fermy, stosowania preparatów na muchy, wykaszania
traw, utrzymywania czystości, stosowania wszelkich metod
i urządzeń nie pozwalających zbliżać się dzikom do ferm).
W
związku
ze
standardami
bioasekuracyjnymi jakie utrzymujemy w naszej organizacji, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze elementy procedury, na podstawie której pracujemy na co dzień.
Ryzyko dostania się chorobotwórczych patogenów na
teren naszych ferm zminimalizujemy utrzymując porządek wokół gospodarstwa. Zwracamy szczególną uwagę
na to, aby trawa była wykoszona, niepotrzebne sprzęty
używane, jak i nieużywane w gospodarstwie, nie zalegały w bezpośrednim sąsiedztwie budynków ze zwierzętami. Niestety sprzyja to wabieniu much, gryzoni, ptaków,
a jak wiemy, mogą być one potencjalnymi wektorami w
przenoszeniu zarazków, w tym wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Gryzonie wytępimy skuteczną deratyzacją,
regularnie wykładając preparaty przeciwko gryzoniom.
Podobnie, miejsce składowania padliny wyznaczamy jak
najdalej od chlewni. Takie miejsce musi być niedostępne dla
osób trzecich, znajdować się w obrębie ogrodzonego gospodarstwa, lub mieć osobne ogrodzenie i zamknięcie na kłódkę.
Kontenery powinny być szczelnie zamykane, tak aby ptaki,
muchy, gryzonie i zwierzęta wolnożyjące nie miały kontaktu z padliną. Po każdym umieszczeniu padliny w kontenerze,
jak i po opróżnieniu kontenera, należy okolicę tego miejsca
wymyć i zdezynfekować. Zaschnięty materiał biologiczny
jest atrakcyjny dla ptaków, much, gryzoni i zwierząt wolnożyjących. Zwabione zapachem licznie gromadzą się, stanowiąc niebezpieczeństwo przyniesienia chorobotwórczych
patogenów, w tym wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.

te należy ogrodzić ogrodzeniem ze sznurami hukowymi.
Nie zapominajmy o kontroli stanu siatek w oknach zabezpieczających nasze budynki przed niepowołanymi gośćmi, jakimi są ptaki. Nie dopuśćmy do budowania gniazd
przez jaskółki. To sympatyczne ptaki, ale niestety również i one mogą przenosić patogeny, w tym wirus Afrykańskiego Pomoru Świń. Nie traktujmy ich jako środek
przeciwko muchom. Service managerowie opiekujący się
Państwa fermami na co dzień, dostarczą preparaty owadobójcze. Koszt tych preparatów pokrywa nasza organizacja.
Środki transportu, jakie przyjeżdżają do naszych gospodarstw, niejednokrotnie pokonując dalekie odległości, są również potencjalnymi wektorami przeniesienia
patogenów. Mimo mycia i dezynfekcji pojazdów, zgodnie z najnowszymi procedurami Agri Plus, jak i przepisami
prawnymi, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie zarazki znajdują się na drogach. Dlatego tak ważne jest dezynfekowanie kół i podwozia pojazdów przyjeżdżających do
Państwa ferm (samochody ze zwierzętami, paszowozy,
ciągniki, ładowarki itp.), ale i ramp, podjazdów, miejsc dookoła silosów, czyli miejsc kontaktowych z pojazdami.
Pamiętajmy, to przede wszystkim od nas zależy czy nasze gospodarstwa są bezpieczne i należycie chronione
przed chorobotwórczymi patogenami. Zachęcam do współpracy w tym zakresie z opiekunami Państwa ferm, którzy
oferują profesjonalne doradztwo w zakresie bioasekuracji.
Magdalena Czaplińska
Regionalny Lek. Wet. – Polska Północno – Wschodnia

Pamiętajmy o zamykaniu bram gospodarstwa niezwłocznie po przejeździe pojazdów oraz o kontroli ciągłości ogrodzenia, co najmniej raz na dwa tygodnie. Zwierzęta
wolnożyjące, jak również psy z sąsiedztwa, chętnie odwiedzają nasze podwórka, a jak wiemy, nie przechodzą one
procedury dezynfekcji. Aby utrzymać te zwierzęta w jak
największej odległości, wokół ferm należących do spółki
Agri Plus, jak i wokół ferm macierzystych współpracujących z nami, instalowane jest ogrodzenie elektryczne oraz
preparaty chemiczne odstraszające dziki. Podobnie na tych
fermach aplikowany jest środek owadobójczy stosowany
na zewnątrz budynków. Jeśli w trakcie kontroli zauważymy
zwiększoną aktywność dzików w jakimś obszarze, miejsca
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AGRI PLUS WSPOMAGA MYŚLIWYCH W WALCE
Z ASF
Nikt nie ma dziś wątpliwości, że największym zagrożeniem dla hodowli trzody chlewnej jest występujący w wielu krajach świata, w tym niestety i w Polsce Afrykański Pomór Świń (ASF). Głównym roznosicielem tej choroby są
dziki, których w naszym kraju jest dwu, trzykrotnie więcej
wobec kryteriów zachowania równowagi w przyrodzie.
Problem narastającej z roku na rok ilości dzików w Polsce nie doczekał się od kilku lat rozwiązania. Niemal codziennie docierają informacje o nowych przypadkach ASF
wśród dzików. Tam gdzie jest ich większe zagęszczenie,
rośnie ryzyko wystąpienia wśród nich ASF, a co za tym
idzie, także ryzyko wystąpienia ognisk ASF w stadach świń.
Naturalnym i głównym sojusznikiem w zmniejszaniu populacji dzików są myśliwi zrzeszeni w kołach PZŁ. Dlatego Agri
Plus stara się ich wspierać w interesie całej branży trzodowej.
Od wielu miesięcy Agri Plus dostarcza kołom PZŁ, na podstawie umów z Zarządami Okręgowymi PZŁ w zachodniej
Polsce, wynajęte od firm kontenery chłodnicze do przechowywania odstrzelonych dzików oraz sprzęt, który uła-

twia – wspomaga polowania, jak noktowizory, termowizje
czy fotopułapki. Obecnie na podstawie rocznych umów,
13 kontenerów jest wykorzystywanych przez myśliwych.
Latem, realizując umowę z Zarządem Okręgowym PZŁ w
Lesznie nastąpiło przekazanie kolejnej partii sprzętu myśliwskiego, w tym: 10 nakładek noktowizyjnych, 5 termowizji do obserwacji, 2 fotopułapki. Łączna wartość dotychczasowej pomocy myśliwym wyniosła ponad 200 tys. zł.
Nie przypadkowo wspomniane spotkanie odbyło się w
Lesznie, gdyż w tym regionie właśnie wystąpiło kolejne
ognisko ASF. Jak wykazują doświadczenia ubiegłych lat,
w Polsce było najwięcej zarażonych stad świń w okresie
lata, tak więc i miejsce i pora były jak najbardziej słuszne.
Agri Plus nadal będzie wspomagać myśliwych, doceniając
ich
rolę
we
wspólnym
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się ASF w naszym kraju.
dr Mirosław Dackiewicz
Dyrektor ds. Rozwoju i PR Agri Plus
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SZKOLENIA DLA HODOWCÓW AGRI PLUS
W pierwszych miesiącach 2020 roku nasza Firma
przeprowadziła cykl szkoleń dla hodowców. Głównym
założeniem tych spotkań było ciągłe podnoszenie świadomości wśród hodowców współpracujących z Agri
Plus oraz wskazywanie kierunków rozwoju naszej Firmy szczególnie pod kątem dobrostanu zwierząt. Bardzo dużo miejsca poświęciliśmy oczywiście również
zagadnieniom związanym z rozwojem ASF w Polsce.

zwalczania pomoru przedstawił z kolei Marek Stepanik.

Trzecie spotkanie z hodowcami odbyło się 10 marca br.
w Koźminie Wielkopolskim niedaleko Jarocina. Tutaj w roli
eksperta wystąpiła prof. Małgorzata Pomorska – Mól z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pani profesor skupiła się głównie na tematyce związanej z rozwojem ASF oraz
wskazała na główne punkty w zakresie poprawy bioasekuracji na fermach utrzymujących trzodę chlewną. PrezentaPierwsze z tych spotkań odbyło się 30 stycznia br. cje dotyczące dobrostanu zwierząt oraz zwalczania pomoru,
w Koszalinie. Pierwszym prelegentem tego spotkania podobnie jak w poprzednich edycjach, zostały przedstawiobył prof. Zygmunt Pejsak. Przedstawił on aktualną sytu- ne przez Arkadiusza Wasiczek oraz lek. wet. Pawła Boroń.
ację rozwoju Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce i na
Wszystkie opisane wyżej konferencje przebiegaświecie oraz zaprezentował aktualne trendy w zakresie
ły w serdecznej, spokojnej atmosferze i spotkały się
bioasekuracji ferm trzodowych. Kolejnym punktem spoz pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. Podtkania była prezentacja z zakresu dobrostanu zwierząt
czas każdej z nich odbyła się przerwa obiadowa, któprzedstawiona przez Bartłomieja Matysiaka. Po przerwie
ra była także okazją do rozmów z naszymi hodowcami.
obiadowej, jako ostatni wystąpił lek. wet. Paweł Boroń,
Planowaliśmy jeszcze czwartą część spotkań w dniu 17
który z kolei zaprezentował praktyczne aspekty zwalczamarca br., a także następne wiosną i latem, jednakże ze
nia pomoru na fermach położonych we wschodniej Polsce.
względu na sytuację związaną z rozwojem epidemii koroKolejna konferencja odbyła się 6 lutego br. w Pile. nawirusa, w trosce o zdrowie uczestników, zdecydowaliJej program był bardzo podobny. Również wystąpił tu- śmy się na jej przełożenie w bardziej dogodnym terminie.
taj prof. Zygmunt Pejsak, natomiast zagadnienia doNa pewno powrócimy do tej formy kontaktów z hodowcami.
tyczące dobrostanu zwierząt zostały zaprezentowaMarek Tosik
ne przez Arkadiusza Wasiczek, a praktyczne aspekty
Dyrektor Regionalny Polska Zachodnia
BIOASEKURACJA W HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM
AFRYKASKIEGO POMORU WI

Oddzia Wielkopolski w Poznaniu

Szkolenie poprowadz:

Wydzia Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierztach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dyrektor Regionalny Polska Pd.– Wsch. i Centralna Agri Plus

Dyrektor Naukowo - Techniczny Agri Plus

Miejsce Szkolenia:

Komin Wlkp.

Hotel Pod Szyszkami
Nowa Obra 75A
63-720 Komin Wielkopolski
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PRODUKCJA ROŚLINNA W DOBIE ASF
Problem ASF dotyczy nie tylko naszych ferm trzody chlewnej, ale przede wszystkim działu produkcji roślinnej, który wykonuje prace związane z wywożeniem
gnojowicy i obornika. Planując pracę na terenie fermy
musimy rygorystycznie przestrzegać zasad bioasekuracji, aby ograniczyć do minimum ryzyko przeniesienia wirusa ASF z pól, na które wywożona jest gnojowica lub
obornik na teren fermy. Wszyscy pracownicy produkcji
roślinnej przeszli szkolenia z zasad przestrzegania zasad bioasekuracji w trakcie wykonywania prac polowych.

fermy, dostawcy paszy, ani odbiorcy padliny. Służy ona
tylko i wyłącznie do pozbycia się obornika z terenu fermy.
Po usunięciu obornika cały teren, po którym poruszał
się sprzęt do wywozu obornika, zostaje zdezynfekowany.
Podobne zasady stosujemy przy wywożeniu gnojowicy,
tak planujemy jej wywóz, aby drogi, po których poruszają się beczki do wywozu gnojowicy nie krzyżowały się
z drogami, po których poruszają się pracownicy fermy,
dostawy paszy, czy firmy zajmujące się utylizacją padliny.

Organizacja pracy działu produkcji roślinnej w dobie
Dla zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa ASF
ASF nie należy do najłatwiejszych, ale dokładamy wszelna teren fermy przez dział produkcji roślinnej wprowakich starań aby chronić nasze fermy przed wirusem ASF.
dziliśmy dwuetapowy system wywozu obornika. PoleKarol Przybyła
ga on na tym, żeby w pierwszym etapie zmagazynować
Z-ca Kierownika Produkcji Roślinnej
czasowo obornik na terenie fermy. W drugim etapie
zostaje on wywieziony poza teren fermy przez niezależną bramę, z której korzystamy tylko w celu wywiezienia obornika. Z bramy tej nie korzystają pracownicy

SCHEMAT DWUETAPOWEGO
SYSTEMU WYWOZU OBORNIKA

Brama wjazdowa
Budynki produkcyjne
I etap wywożenia
obornika
Tymczasowa pryzma z
obornikiem
II etap wywożenia
obornika poza fermę
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DOBROSTAN ZWIERZĄT - JEDEN Z
NAJWAŻNIEJSZYCH ASPEKTÓW PRODUKCJI
NADZOROWANYCH NA KAŻDYM ETAPIE
Zapewnienie dobrostanu zwierząt obok zapewnienia
bioasekuracji jest jednym z najważniejszych aspektów produkcji, na który kładziemy bardzo duży nacisk. Dobrostan
zwierząt jest przez nas nadzorowany na każdym etapie
produkcji. Oznacza to, iż nadzorujemy go nie tylko na fermie macierzystej, warchlakarni oraz tuczarni, ale również
podczas transportu zwierząt między fermami, transportu zwierząt do zakładów mięsnych oraz podczas uboju.
Możemy sobie zadać pytanie na czym oparte są zasady dobrostanu? Otóż zasady dobrostanu odzwierciedlają zapewnienie tzw. Pięciu wolności:
• wolność od głodu i pragnienia – zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej i odpowiedniego żywienia,
• wolność od dyskomfortu– zapewnienie odpowiednich
warunków bytowania, schronienia i wygodnego miejsca
odpoczynku,
• wolność od bólu, urazów i chorób– zapewnienie odpowiedniej profilaktyki, szybkiej diagnostyki i leczenia,
• wolność do zaspokajania wymagań behawioralnych – zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i towarzystwa innych zwierząt
tego samego gatunku,
• wolność od strachu i cierpienia – zapewnienie odpowiednich warunków mających zapobiegać odczuciu strachu lub
niepokoju.
Bardzo ważnym aspektem jest właściwa selekcja zwierzą do transportu – mamy w tym miejscu
wprowadzone odpowiednie procedury, które funkcjonują w Agri Plus. Najważniejszym jest jednak, aby
sprzedawać tylko takie zwierzęta, które spełniają wymagania dobrostanowe i które są zdolne do transportu.

Kolejnym aspektem jest załadunek zwierząt. Należy pamiętać, aby był on prowadzony tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, w ciszy i w spokoju,
z zastosowaniem właściwych narzędzi przepędowych
(np. nieuszkodzone przegrody, grzechotki itp.), których
jednak użycie należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Podkreślę w tym miejscu iż w Agri Plus stosowanie poganiaczy elektrycznych jest zabronione.
Transport zwierząt zawsze prowadzony jest przez
kierowców posiadających licencję na przewóz zwierząt.
Kierowcy przechodzą coroczne szkolenia związane z zapewnieniem dobrostanu zwierząt podczas transportu.
Po przyjeździe zwierząt do zakładu mięsnego są one
poddawane kontroli przez osoby prowadzące rozładunek,
pracowników magazynu żywca, niezależnego zakładowego lekarza weterynarii oraz pełnomocnika ds. dobrostanu.
Dodatkowo w każdym zakładzie na linii ubojowej pracują
lekarze weterynarii, który nadzorują proces uboju zwierząt.
Na koniec chciałem Państwu ponownie podkreślić, iż
zachowanie dobrostanu zwierząt jest dla nas priorytetem.
Jeżeli jesteście Państwo świadkami naruszenia zasad dobrostanu, musicie podjąć stosowną rekcję oraz zgłosić ten
fakt do Agri Plus. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ
zgodnie z naszą filozofią działania, brak rekcji na przypadki łamania dobrostanu traktowane są przez nas w ten sam
sposób jak łamanie zasad dobrostanu. Takie postępowanie jest niedopuszczalne i nie będzie przez nas tolerowane.
Bartłomiej Matysiak
Menedżer ds. Jakości i Ochrony Środowiska
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ROZBUDOWA FERMY W KRUSZKACH
Pan Andrzej Fąs współpracuje z firmą Agri Plus od stycznia 2008 roku. Dotychczas był właścicielem warchlakarni na
1800 sztuk, zlokalizowanej przy jego domu, w miejscowości Wiktorówko, oraz tuczarni na 400 sztuk, w graniczących
z Wiktorówkiem Kruszkach. Owocna współpraca z naszą
firmą skłoniła Pana Andrzeja do decyzji o rozbudowie tuczarni w Kruszkach. Obok starej fermy powstała nowoczesna chlewnia przeznaczona do chowu 1120 sztuk trzody.
Realizacja marzenia o postawieniu nowego budynku nie była łatwa. Zgromadzenie potrzebnej dokumentacji oraz pozwoleń wymagało dużo cierpliwości oraz czasu. Po długotrwałych zmaganiach
z biurokracją, w kwietniu 2019 roku, rozpoczęły się prace
budowlane, które trwały 8 miesięcy. Postawienia nowoczesnej chlewni podjęła się firma budowlana Maciejewski,
natomiast wyposażeniem budynku zajęła się firma Polnet.
W efekcie powstał nowoczesny budynek, spełniający wszelkie wymogi programu rozwojowego Agri Plus.
Kojce na 40 sztuk wykonane są z trwałych desek panelowych, karmniki posiadają 4 stanowiska paszowe, w każdym kojcu zamontowane są 4 poidła, system zadawania
paszy oczywiście jest zautomatyzowany, a przy chlewni
znajdują się dwa 15-sto tonowe silosy. Chlewnia zaopatrzona jest w żaluzje oraz 7 kominów wentylacyjnych.
Na podłodze znajdują się 17-sto milimetrowe ruszta.
Nowoczesne wyposażenie chlewni to jednak nie wszystko – bardzo ważnym aspektem jest obecnie bioasekuracja,
do której Pan Andrzej Fąs przywiązuje wielką wagę. Obie
chlewnie, i stara i nowa, są w pełni ogrodzone. Płot jest metalowy, z podmurówką, a wjazd na fermę możliwy jest wyłącznie przez nieckę dezynfekcyjną, która jest zadaszona.
Przed wejściem do obu budynków znajdują się maty dezynfekcyjne, regularnie nawilżane środkiem dezynfekcyjnym.
Niestety planowane uroczyste otwarcie fermy zostało
odwołane ze względu na wykrycie u dzików, na terenie
Wielkopolski, wirusa ASF. W związku z tym spotkanie dużej
liczby hodowców w nowym budynku mogło by być niebezpieczne i stanowić zagrożenie bioasekuracyjne, dlatego też
zapadła decyzja o rezygnacji z wspomnianej uroczystości.
Na końcu chciałabym podziękować Panu Andrzejowi
za zaufanie, jakim obdarzył naszą firmę oraz życzyć jak
najlepszych wyników produkcyjnych i dalszych sukcesów.
Lek. wet. Weronika Biała
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FERMY MACIERZYSTE
Już od 19 lat firma Agri Plus rozwija hodowlę trzody
chlewnej na naszym rynku polskim. Jesteśmy skupieni
na produkcji wieprzowiny najwyższej jakości ,zapewniając najwyższe standardy dobrostanu zwierząt i ochrony
środowiska. Od lat współpracujemy z różnymi hodowcami,
którzy z nami prowadzą ten rodzaj hodowli.
Początkiem łańcucha produkcji są fermy macierzyste.
Obecnie nasza firma współpracuje z 28 fermami macierzystymi, które należą do polskich hodowców.
Dzięki wzajemnemu zaangażowaniu, doświadczeniu i
dobrej współpracy, produkcja prosiaka odbywa się na
wysokim poziomie, z roku na rok osiągając coraz to lepsze
wyniki produkcyjne.
Chcemy wciąż dalej się rozwijać jednocześnie zapraszając
hodowców do tej współpracy.
Hodowcy podczas współpracy zapewniamy:
• profesjonalną obsługę, pomoc i wsparcie w produkcji,
• wsparcie w analizie finansowej, uzyskaniu niezbędnych
dokumentów do produkcji,
• wsparcie w planowaniu budowy lub też remontu fermy,
• szukanie najbardziej efektywnych rozwiązań produkcyjnych,
• szkolenie pracowników i wsparcie merytoryczne,
• dostarczamy niezbędne produkty i materiały potrzebne
do prowadzenia produkcji trzody chlewnej,
• gwarantujemy długoterminowe umowy z ciekawym
systemem premiowania dzięki czemu Hodowca ma gwarantowaną stabilność finansową i bezpieczeństwo, bez
względu na to co dzieje się na rynku.
Dbamy o wzajemną, dobrą współpracę ponieważ
wychodzimy z założenia, że Wasz biznes jest
naszym biznesem żeby osiągać najwyższe cele
nie tylko produkcyjne ,ale i również finansowe.
Hodowco, jeżeli posiadasz ziemię, na której chciałbyś
wybudować fermę, jesteś właścicielem obiektów gospodarskich w których utrzymywana jest już trzoda chlewna
lub też inne zwierzęta, a chcesz zmienić profil produkcji
i wejść z nami we współpracę w zakresie ferm macierzystych-zapraszamy do kontaktu!

Izabela Piotrowska tel. 608 647 247
Magdalena Skrzypczyk tel. 698 179 295
Wiesław Krawczak tel. 608 162 571
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NOWE INWESTYCJE W GRUPIE PASZOWEJ AGRI PLUS
Wytwórnie Pasz Agri Plus angażują się w realizowanie
projektów związanych z ochroną przed ASF. Inwestujemy
w naszych zakładach w technologię oprysku pojazdów
wjeżdżających na teren Wytwórni Pasz poprzez budowę
wanien i montaż bramek bioasekuracyjnych, które są dostosowane pod istniejącą infrastrukturę. System dysz zainstalowanych na bramce powoduje oprysk całego pojazdu
z określoną jakością ograniczając do absolutnego minimum przedostanie się wirusa na teren naszych zakładów.
Posiadamy obecnie sześć Wytwórni na terenie całej
Polski. Nasze Zakłady Paszowe cały czas się rozwijają. Poza
projektami mającymi na celu bioasekurację, doskonalimy
nasze Wytwórnie Pasz stosując nowoczesne rozwiązania
technologii mające na celu poprawę jakości naszych produktów poprzez ciągły monitoring procesu produkcyjnego i wyeliminowanie błędów na etapie produkcji. Naszym
celem jest by Kontrahent mógł otrzymać od nas najlepszy
produkt i uzyskać dobre wyniki. Poprzez zrównoważony rozwój rozumiemy też wzrost mocy produkcyjnych.
Inwestujemy w nowe maszyny produkcyjne zwiększające wydajność zakładów i rozbudowujemy infrastrukturę

poprzez budowę nowych w pełni zautomatyzowanych
zbiorników na paszę. Pozwala to nam na zwiększenie
pojemności magazynowej utrzymując ciągłość produkcji i dostarczenie terminowo paszy na fermy przy współpracy z naszym działem logistyki i flotą transportową.
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Na zdjęciach nowa, w pełni zautomatyzowana, ekspedycja pasz na 1200 ton w Szamotułach zabudowana płytą warstwową. Projekt ten znacznie przyczyni się
do zwiększenia produkcji paszy granulowanej. W 2021
roku planujemy osiągać wyniki produkcyjne w Szamotułach na poziomie 24 tys. ton miesięcznie, co oznacza
wzrost o 6tyś. ton miesięcznie względem 2020 roku.

Ciągłe doskonalenie to proces w pełni charakterystyczny
dla naszej Firmy. Dotyczy on również wszelkich modernizacji usprawniających procesy technologiczne. Modernizujemy w naszych zakładach linie mikro i makro komponentów
gwarantując tym dokładność naważania, by produkt finalny
jakim jest pasza był w pełni zgodny z recepturą. Na zdjęciu inwestycja w naszym zakładzie w Krąplewicach (gm.
Jeżewo), która dotyczy budowy dwóch wież technologicznych zawierających linię technologiczną przeznaczoną do
dozowania 6 makroskładników, linię technologiczną przeznaczoną do dozowania 16 mikroskładników i 6 nanoskładników oraz dwa zbiorniki spedycyjne na paszę o pojemności 50t, które uzupełnią obecnie istniejącą ekspedycję.
Dzięki zrealizowaniu inwestycji uzyskamy automatykę
procesu produkcyjnego w sekcji mikro i makrokomponentów
z monitorowaniem kolejnych etapów pracy wytwórni pasz.
Marek Redlarski
Specjalista ds. inwestycji – Agri Plus Oddział Paszowy
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NIE ZWALNIAMY TEMPA
Szanowni Państwo!
Poniżej znajdziecie naszą aktualną mapę z danymi kontaktowymi do kupców surowca.
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 naszych wytwórniach 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
Dyrektor Działu Zakupów

Skup zbóż i strączkowych
Odbieramy i płacimy szybko, zadzwoń do nas!
Skupujemy również zboża w magazynach Stachy i Bąkowo.
Kontraktujemy mokrą kukurydzę na elewatory.

Pomorskie

Szamotuły: 668 271 896

Warmińskomazurskie

Zachodniopomorskie

Czarne Małe: 728 432 837

Podlaskie

Kujawskopomorskie

Krąplewice/Bąkowo: 728 432 840
Mazowieckie

Wielkopolskie

Stachy: 667 670 580

Lubuskie

Kętrzyn: 797 582 264

Łódzkie

Lubelskie

Dolnośląskie
Opolskie Śląskie

Grodków: 696 944 091

Świętokrzyskie

Zamość: 692 492 715

Podkarpackie
Małopolskie
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Szanowni Państwo,
Fundacja Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego swoją działalność rozpoczęła w roku 2007. Po raz siódmy przyjemność współtworzenia Programu Stypendialnego tej organizacji przypada spółce Agri Plus. Dzięki udzielonemu w tym
roku wsparciu dofinansowanie otrzymało 97 uczniów, natomiast od początku nawiązania współpracy z Fundacją dzieciom
pracowników oraz hodowców Agri Plus przyznano prawie 500 stypendiów o łącznej kwocie ponad 1.200.000,00 zł.
Ogromnie cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju naukowego oraz rozwoju pasji Państwa podopiecznych,
a także dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa przekazywane przez Państwa pod adresem Fundacji i firmy Agri Plus bezpośrednio oraz listownie. Mamy nadzieję, że w tym trudnym dla uczniów roku wsparcie okazało się wyjątkowo pomocne
i przyczyni się do utrzymania wysokiego poziomu nauki Stypendystów.
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, młodzieży szkół średnich, szkół policealnych oraz studentów studiów
stacjonarnych, których jeden z rodziców lub opiekunów współpracuje ze spółką Agri Plus w charakterze pracownika lub
kontrahenta – hodowcy, rolnika. Nabór kandydatów na stypendystów Fundacji odbywa się w sierpniu dla uczniów i we
wrześniu dla studentów. Wszystkich, którzy będą zainteresowani złożeniem wniosku zapraszamy już teraz do zapoznania
się z Regulaminem Fundacji, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące procesu ubiegania się o stypendia i zasady ich przyznawania. Jego treść dostępna jest pod adresem:

http://www.animex.pl/zrownowazony-rozwoj/programy-wspierajace-lokalne-spolecznosci

W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W PROGRAMIE!
Marta Dobek
Specjalista ds. Płac
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Z AGRI PLUS HODOWCA ZAWSZE JEST NA PLUS!
Na wszystkich etapach, naszą produkcję prowadzimy
w oparciu o polskich hodowców. Od wielu lat współpracujemy w ramach umów z gospodarstwami indywidualnymi. 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.

Artur Pietrzak
668 153 542
artur.pietrzak@agriplus.pl

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,
• zakup prosiąt i warchlaków.

Agri Plus Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 92
60-324 Poznań
tel. +48 61 665 79 60
NIP: 6692271154
www.agriplus.pl

Kamil Kielak
882 148 437
kamil.kielak@agriplus.pl

Piotr Lech
668 163 581
piotr.lech@agriplus.pl

Marek Stepanik
606 135 594
marek.stepanik@agriplus.pl

Rafał Grzeliński
602 469 068
rafal.grzelinski@agriplus.pl

Paweł Boroń
604 085 655
pawel.boron@agriplus.pl

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

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

Jędrzej Stefański
668 153 539
jedrzej.stefanski@agriplus.pl
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„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj,
co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

TAK POMAGAMY

- John F. Kennedy

W DOBIE KORONAWIRUSA

DOCENIAMY i DBAMY

W KRAKOWIE SZYJEMY

3 TYSIĄCE

O NASZYCH PRACOWNIKÓW

MASECZEK DZIENNIE

PRZEKAZALIŚMY ŁĄCZNIE

1,5 MILIONA ZŁOTYCH
DLA 18 SZPITALI

PRZEKAZUJEMY PRODUKTY
DO BANKÓW ŻYWNOŚCI
I SZPITALI

SPROWADZILIŚMY

PONAD 750 TYSIĘCY
SZTUK SPRZĘTU
OCHRONNEGO

Szanowni Pracownicy i Hodowcy,
Wasza praca zapewnia Konsumentom zdrowe i smaczne produkty.
Jesteście Bohaterami! Dziękujemy Wam!

www.agriplus.pl

