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Drodzy Czytelnicy, Hodowcy i Wspó³pracownicy Agri Plus,

Ju¿ po raz szósty przekazujemy do Pañstwa r¹k nasz kwartalny Biuletyn Agri Plus.
W minionych miesi¹cach koncentrowaliœmy siê na kilku najwa¿niejszych problemach. 

Przede wszystkim konsekwentnie staraliœmy siê pomagaæ wielu z Pañstwa w pracach, zmierzaj¹cych do zwiêkszenia miejsc 
tuczowych, poprzez inwestycje w nowe budynki inwentarskie. Jednoczeœnie nasza uwaga skoncentrowana by³a na ASF 
(Afrykañski Pomór Œwiñ). Mogê Pañstwa zapewniæ, ¿e nasi hodowcy kontraktowi nie ucierpieli w ¿aden sposób. Wszyscy 
dostali z Agri Plus na czas pieni¹dze zgodnie z umowami. Taka by³a, jest i bêdzie naczelna zasada rzetelnoœci naszej Firmy.

Musimy jednak pamiêtaæ !!! Ochrona naszych stad przed ewentualnoœci¹ ASF, jest najwy¿szym priorytetem wszystkich 
hodowców. Nigdy nie za ma³o przezornoœci i ostro¿noœci. Nigdy nie za ma³o uporczywoœci w bezwzglêdnym stosowaniu 
przepisów i zaleceñ bioasekuracji. Wirus jest u naszych s¹siadów i tylko od nas zale¿y czy wyniknie do naszych stad.

W tym Biuletynie znajdziecie Pañstwo informacje o naszej nowej aktywnoœci. Postanowiliœmy wspieraæ dzia³alnoœæ 
charytatywn¹ fundacji Smithfield. Chcielibyœmy w ten sposób dotrzeæ z pomoc¹ do zdolnych, m¹drych i inteligentny dzieci 
i m³odzie¿y i wspieraæ je w zdobywaniu wykszta³cenia i rozwijaniu swoich pasji.

Zachêcam serdecznie do lektury.

Pozdrawiam

MONIKA EJCHART
Dyrektor Produkcji Agri Plus sp. z o.o.



To w³aœnie Miros³aw Dackiewicz rozpocz¹³ drogê, która Szanowni Pañstwo,
póŸniej mia³a doprowadziæ do powstania Agri Plus. 
To on, w znacznej mierze, nada³ bieg sprawom, które Chcielibyœmy w tym numerze naszego Biuletynu 
mia³y wzmacniaæ hodowlê i rolnictwo w naszych przybli¿yæ Pañstwu osobê, która jest w firmie od samego 
spó³kach. W tym czasie by³ ju¿ bardzo mocno zwi¹zany pocz¹tku, a nawet jeszcze wczeœniej. Miros³aw 
z rolnictwem i produkcj¹ ¿ywnoœci i tak ju¿ mia³o Dackiewicz, z zawodu prawnik, doktor nauk 
pozostaæ do dziœ.humanistycznych w zakresie stosunków miêdzy-
Od 2002 roku, tj. od po³¹czenia dwóch grup spó³ek rolno narodowych (Uniwersytet Warszawski). Czêœæ z Pañstwa 
hodowlanych: Animex Agri i Prima (Czaplinek), zd¹¿y³a Go ju¿ poznaæ w trakcie jego d³ugoletniej pracy 
powsta³a Grupa Prima Farms, której kierownictwo w Agri Plus. Czêœæ mia³a okazjê i przyjemnoœæ 
Zarz¹du sprawowali do 2011 roku kolejno Andy Cooperuczestniczyæ w organizowanych przez Miros³awa 
i Luis Cerdan. Miros³aw Dackiewicz by³ w tym czasie spotkaniach. Natomiast czêœæ Hodowców, odwiedzi³ 
cz³onkiem Zarz¹du odpowiedzialnym za wspó³pracê podczas ponad 100 wizyt w gospodarstwach. Wszyscy 
z w³adzami i organizacjami spo³ecznymi, lokalnymi tak¿e czytaliœmy Jego artyku³y w kolejnych wydaniach 
spo³ecznoœciami, mediami. Po 2011 roku Miros³aw biuletynu.
Dackiewicz przesta³ byæ Cz³onkiem Zarz¹du, ale do 
dzisiaj wykonujê te same obowi¹zki, wzbogacone Nie wszyscy jednak wiedz¹, ¿e Miros³aw Dackiewicz by³ 
o kontakty z hodowcami trzody i promowanie nowych wieloletnim pracownikiem s³u¿by zagranicznej, by³ 
kontraktów tuczowych i inwestycji w budynki hodowlane. miêdzy innymi Ambasadorem Polski w krajach po³udnia 
Zadania te wykonuje w randze Dyrektora ds. Rozwoju Afryki. Potem Vice Prezesem Polskiej Izby Celnej 
i PR w Spó³ce Agri Plus Sp z o.o.i Handlu Zagranicznego. By³ tak¿e doradc¹ w Sejmie RP. 

W trakcie swojej pracy dla kraju, pozna³ mechanizmy 
W swojej pracy na tym stanowisku wykorzystuje do dziœ dzia³ania struktur w³adz centralnych, a tak¿e lokalnych, 
swoje bogate doœwiadczenie i wiedzê z zakresu inwestycji, zasady powstawania prawa oraz funkcjonowania du¿ych 
zdobywania œrodków i przekonywania w³adz ró¿nego organizacji. Ta wiedza i doœwiadczenie sprawi³y, ¿e 
szczebla do punktu widzenia hodowcy. Pomimo takiego otrzymywa³ liczne propozycje pracy na odpowie-
szerokiego spojrzenia na sprawy kraju, spó³ek i wielkich dzialnych i wysokich stanowiskach 
organizacji Miros³aw nigdy nie zapomina o pojedynczym 
cz³owieku. Dla ka¿dego zawsze znajdzie chwilkê czasu na W 1998 roku zdecydowa³ siê podj¹æ prace w Animex S.A., 
rozmowê. Ka¿demu œpieszy z pomoc¹. Jest cz³owiekiem opracowuj¹c i wdra¿aj¹c kompleksowy program celnych 
ogromnej kultury, który szanuje cz³owieka. Jest przy tym procedur gospodarczych, a tak¿e ubezpieczeñ. 
profesjonalist¹, który potrafi skupiæ siê na zadaniu Po przejêciu Grupy Animex S.A przez Smithfield Foods 
i znaleŸæ rozwi¹zanie z najtrudniejszych sytuacji.w 1999 roku, nowy w³aœciciel podj¹³ szereg strategicznych 

decyzji odnoœnie dalszego rozwoju sektora rolnego 
Najlepsze ¿yczenia i podziêkowania Grupy. Do tego zadania Zarz¹d Animex S.A. powo³a³ 

Miros³awa Dackiewicza jako szefa nowo powsta³ego od ca³ego Zarz¹du Agri Plus Sp. z o.o.
zespo³u, a nastêpnie rok póŸniej na Prezesa Zarz¹du Liczymy na dalsz¹, tak aktywn¹ wspó³pracê.
kilku Spó³ek rolno-hodowlanych nale¿¹cych do Grupy 
Animex.

MIROS£AW DACKIEWICZ 

Miros³aw Dackiewicz
(jako ambasador Polski)
z Papie¿em Janem Paw³em II 
na placówce w Afryce w 1990r.



DOBROSTAN ŒWIÑ 

W PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ 

Technologia produkcji trzody chlewnej w Europie oraz Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wolno dopuœciæ do 
naszym kraju w ostatnich dziesiêcioleciach zmierza mo¿liwoœci okaleczania siê œwiñ, a tak¿e musimy 
w kierunku intensyfikacji hodowli na fermach. zapewniæ im w pe³ni wy¿ej wymienione warunki 
Obserwuje siê zmniejszenie liczby gospodarstw z ma³ym œrodowiska, co prze³o¿y siê na efektywnoœæ produkcji 
pog³owiem œwiñ. Gospodarstwa wielkotowarowe i zwiêkszy dochody zw³aszcza w nowo powstaj¹cych 
wprowadzaj¹ specjalizacjê produkcji (fermy zarodowe, budynkach, przy wspó³pracy z nasz¹ Firm¹ Agri Plus. 
fermy zajmuj¹ce siê odchowem warchlaków, tuczarnie). Obecnie wyp³acamy co miesi¹c premiê rozwojow¹ wielu 
W wyniku takich przeobra¿eñ w³aœciciele gospodarstw kontrahentom, którzy zdecydowali siê wybudowaæ nowe 
osi¹gaj¹ wy¿sz¹ efektywnoœæ produkcji. Dziêki obiektom, chlewnie w najwy¿szym standardzie. Mamy tak¿e premiê 
którymi dysponuj¹, zapewniaj¹ dobrostan hodowanym modernizacyjn¹ dla hodowców, którzy zdecyduj¹ siê na 
œwiniom, ograniczaj¹ zanieczyszczenie wody, gleby poprawê warunków hodowli w swoich obecnych 
i powietrza oraz w efekcie oferuj¹ bezpieczn¹ ¿ywnoœæ obiektach.
pochodzenia zwierzêcego.

Dlatego na ³amach kwartalnika zachêcam do zadawania 
Wspó³praca z nasz¹ Firm¹ Agri Plus, której profesjonalna pytañ Service Managerom, w przypadku wyzwania, jakim 
kadra pracowników dba o zapewnienie standardów jest modernizacji chlewni, przed którym staj¹ kolejni 
nowoczesnej hodowli œwiñ, pozwala osi¹gn¹æ cel hodowcy, aby ujednoliciæ standardy we wszystkich 
ekonomiczny kontrahentom i dostarczaæ ¿ywnoœæ gospodarstwach wspó³pracuj¹cych z Agri Plus. 
najwy¿szej jakoœci konsumentom na ca³ym œwiecie. Namawiam przede wszystkim do korzystania 
Pisz¹c o standardach wspó³czesnej hodowli zwierz¹t chcê z doœwiadczenia naszych prze³o¿onych w zakresie 
podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ z zakresu dobrostanu w chowie technicznych rozwi¹zañ produkcyjnych, a tak¿e 
œwiñ. kontaktowania siê z profesjonalistami z tego zakresu 
Pojêcie DOBROSTAN oznacza stan zdrowia fizycznego z zaprzyjaŸnionych firm POLNET i HOG SLAT. Dziêki 
i psychicznego œwiñ, osi¹ganego w warunkach harmonii temu mo¿liwe jest zacieœnienie wspó³pracy, co ka¿dej ze 
organizmu w jego œrodowisku. stron przynosi wymierne korzyœci, które przek³adaj¹ siê 

na wy¿sze dochody. Cieszymy siê, ¿e coraz liczniejsze 
Musimy zatem zapewniæ naszym œwiniom potrzeby grono naszych kontrahentów decyduje siê razem z nami 
w zakresie: podnosiæ wyzwanie rozwoju hodowli œwiñ w nowych 

budynkach dofinansowanych przez Agri Plus, 
-  ¿ywienia, poprawiaj¹c wyniki produkcyjne i zwiêkszaæ dziêki temu 
-  dostêpu do wody, swoje przychody.
-  potrzebnej przestrzeni ¿yciowej,
-  zapewnienia towarzystwa innych œwiñ, W nastêpnych numerach pisma bêdê szczegó³owo 
-  higieny utrzymania, omawia³ ka¿dy z czynników niezbêdny do zapewnienia 
-  warunków pomieszczenia do chowu, dobrostanu œwiñ. Na ³amach naszego Biuletynu pragnê 
-  mikroklimatu, podziêkowaæ za owocn¹ wspó³pracê wszystkim 
-  warunków œwietlnych, hodowcom, z którymi pracujê oraz z którymi mia³em 
-  leczenia, okazjê partnersko wspó³pracowaæ i oferowaæ swoj¹ 
-  warunków transportu. wiedzê i dyspozycyjnoœæ.

TOMASZ SOCHA 
Lek. Wet.



Ju¿ od 10 lat zajmuje siê transportem zwierz¹t w Agri Plus. Przez zwane fermy zmodyfikowane). 
Jest to bardzo odpowiedzialna praca poniewa¿ te m³ode ca³y okres pracy przewioz³em ³¹cznie ponad 700 tyœ zwierz¹t. 
zwierzêta wymagaj¹ bardzo du¿ej opieki w ka¿dym etapie ich Agri Plus pozna³em dziêki jednej z ferm macierzystych bêd¹cej 
transportu. Co pewien czas przewo¿ê równie¿ warchlaki, w³asnoœci¹ firmy, która znajduje siê w niewielkiej odleg³oœci od 
maciory oraz knury. Czasami s¹ naprawdê bardzo du¿e. Praca mojego miejsca zamieszkania. Pierwszym etapem pracy w Agri 
w Agri Plus jako kierowca nie nale¿y do lekkich. Mamy bardzo Plus by³o poznanie firmy oraz specyfikacji produkcji zwierz¹t na 
du¿¹ odpowiedzialnoœæ przewo¿¹c np. ponad 1000 szt. prosi¹t fermach. Zosta³em przeszkolony z obs³ugi zwierz¹t i ci¹g³ego 
czy kieruj¹c w z³ych warunkach atmosferycznych du¿¹ zapewnienia ich dobrostanu. Po okresie szkoleñ, skierowano 
ciê¿arówk¹ z naczep¹ o ³¹cznej masie prawie 40 ton, d³ugoœci mnie na obowi¹zkowy kurs w celu uzyskania licencji dla 
16,5 m oraz wysokoœci niemal 4 m, w pe³ni za³adowan¹ ¿ywymi kierowców i osób obs³uguj¹cych transport ¿ywych zwierz¹t i tak, 
zwierzêtami. Najgorsze w pracy kierowcy przewo¿¹cego ¿ywe po zdaniu egzaminów rozpoczê³a siê moja praca jako kierowcy 
zwierzêta na naczepie s¹ wysokie i niskie temperatury w Agri Plus. 

Od 10 lat przewo¿¹c zwierzêta obserwowa³em jak Agri Plus stale otoczenia, utrudnienia na drodze oraz niektóre bardzo trudne 

rozszerza swoj¹ dzia³alnoœæ w Polsce. Systematycznie wjazdy na fermy. Dziêki pracy jako kierowca w Agri Plus mogê 

powstawa³y nowe fermy, nowi hodowcy a iloœæ obecnie stale poznawaæ nowych ludzi, mam poczucie stabilnego 

produkowanych zwierz¹t w porównaniu do dnia rozpoczêcia zatrudnienia w stale rozrastaj¹cej siê firmie oraz mogê 

pracy jest nieporównywalnie wiêksza. Powierzon¹ mi realizowaæ siê w tym co lubiê robiæ.

ciê¿arówk¹ zazwyczaj przewo¿ê prosiêta z ferm macierzystych 
JAROS£AW DOROSZKOdo warchlakarni oraz do warchlakarnio-tuczarni(czyli na tak 
Kierowca pojazdu nr 2

KIEROWCA W AGRI PLUS



POZNAJMY SIÊ BLI¯EJ- CZYLI KTO ZAJMUJE SIÊ ROZLICZANIEM 

I ZAMYKANIEM LOTÓW WARCHLAKOWYCH I TUCZOWYCH?

Osob¹, która od 10 lat jest zwi¹zana pocz¹tku swojej kariery w naszej Firmie 

z Agri Plus i od dawna ma do czynienia zajmuje siê sprawami, które wymagaj¹ 

bie¿¹cego kontaktu z rolnikami z zamykaniem Lotów jest Joanna 
kontraktowymi i innymi kontrahentami. Stefaniak. W chwili obecnej czêœæ Jej 
Poza prac¹ Marek lubi aktywnie obowi¹zków zwi¹zanych z rozliczaniem 
wypocz¹æ. W zale¿noœci od sezonu kontrahentów przejê³y inne osoby, 
wybiera jazdê na rowerze, bieganie lub poniewa¿ Asia skupia siê na bardzo 
³y¿wy.odpowiedzialnej pracy zwi¹zanej 

z wdra¿aniem programu SAP w dziale 

ksiêgowoœci. Joanna jest absolwentk¹ 
Codzienna praca tych kilku osób skupia siê na uzgadnianiu kierunku Rachunkowoœæ na Uniwersytecie Ekonomicznym 
i zamykaniu Lotów warchlakowych i tuczowych, rozliczaniu w Poznaniu. Czas wolny lubi spêdzaæ na grze w krêgle. Oprócz 
faktur zakupowych i sprzeda¿owych, wystawianiu refaktur, tego chêtnie chodzi do kina lub do teatru . 
rozliczaniu premii dla rolników kontraktowych, dbaniu o to, by 

p³atnoœci dla kontrahentów by³y realizowane sprawnie Sprawami zwi¹zanymi z zamykaniem Lotów warchlakowo- 
i terminowo. W tej pracy niebagateln¹ rolê odgrywa sprawny tuczowych zajmuj¹ siê równie¿ Edyta Zakrzewska, Katarzyna 
obieg dokumentacji oraz dobry przep³yw informacji miêdzy Pachela- Kaczmarek oraz Marek RzeŸniczak.
rolnikiem a Service Managerem opiekuj¹cym siê ferm¹ oraz 

miêdzy Service Managerem i dzia³em ksiêgowoœci. Przede E d y t a  Z a k r z e w s k a  u k o ñ c z y ³ a  
wszystkim, dziêki w³aœciwej komunikacji oraz indywidualnemu E k o n o m i ê  n a  U n i w e r s y t e c i e  
podejœciu do danej sprawy mo¿na unikn¹æ zak³ócenia Ekonomicznym w Poznaniu. Z nasz¹ 
sprawnego obiegu dokumentów, co z kolei przek³ada siê na Firm¹ zwi¹zana jest ju¿ od 9 lat. 
terminowe realizowanie p³atnoœci. W tym kontekœcie istotnym Prywatnie jest osob¹, która bardzo 
jest, by opiekunowie ferm kontraktowych pamiêtali o tym, ¿e sobie ceni czas spêdzany z rodzin¹. 
powinni byæ sprawnym ogniwem ³¹cz¹cym rolnika z dzia³em Lubi zarówno przeja¿d¿ki rowerowe 
ksiêgowoœci i na bie¿¹co przekazywaæ informacje maj¹ce jak i mniej aktywn¹ rozrywkê, jak¹ jest 
znaczenie dla rozliczenia i zamkniêcia Lotów. Rolnicy o g l ¹ d a n i e  f i l m ó w.  W s p ó l n i e  
kontraktowi musz¹ natomiast pamiêtaæ o tym, by niezw³ocznie z mê¿em najbardziej lubi¹ horrory.
informowaæ swojego opiekuna fermy o ka¿dej zmianie, która 

ma miejsce i która jest wa¿na z punktu widzenia poprawnoœci Katarzyna Pachela- Kaczmarek to osoba, 
dokumentów. Ka¿d¹ zmianê danych (np. nazwiska, adresu, której nie sposób nie zauwa¿yæ. Zawsze 
zamiar „przejœcia na VAT” itp.) nale¿y zg³aszaæ za pomoc¹ uœmiechniêta, bardzo sympatyczna, 
formularza zmiany danych. Sam telefon do Firmy w tej sprawie spontaniczna, z du¿ym poczuciem 
niestety nie wystarczy, a brak formularza mo¿e skutkowaæ humoru. Kasia jest absolwentk¹ 
opóŸnieniem rozliczenia i wyp³aty nale¿noœci. Niezwykle kierunku Rachunkowoœæ i Finanse 
istotne jest równie¿ to, by rolnicy bêd¹cy p³atnikami VAT Przedsiêbiorstw w Wy¿szej Szkole 
przesy³ali faktury na czas. Im szybciej faktura trafi do dzia³u Bankowej. Z Agri Plusem, w którym – jak 
ksiêgowoœci, tym szybciej zostanie wykonany odpowiedni sama mówi - „pracuje wœród bardzo 
przelew, dlatego nie warto odk³adaæ tego „na ostatni¹ chwilê”, fajnych ludzi”, zwi¹zana jest od 8 lat. 
bo stawia to pod znakiem zapytania terminowoœæ wyp³aty. Interesuje siê zarówno rachunkowoœci¹ jak i mod¹, 
Uzyskanie informacji na temat np. p³atnoœci znacznie kosmetologi¹ i wiza¿em. Uwielbia podró¿owaæ, czytaæ ksi¹¿ki, 
przyspieszy pos³ugiwanie siê numerem konkretnego Lotu. s³uchaæ muzyki, jeŸdziæ na rowerze. Jak na tak otwart¹ osobê 
Pamiêæ o tym wszystkim i przestrzeganie tych kilku przysta³o, z przyjemnoœci¹ spêdza czas z przyjació³mi 
podstawowych zasad znacznie u³atwi wspó³pracê rolników i znajomymi.
kontraktowych, opiekuj¹cych siê ich fermami kierowników 

oraz dzia³u ksiêgowoœci i przyczyni siê do zadowolenia ka¿dej ze Marek RzeŸniczak jest jedynym przedstawicielem p³ci mêskiej 
stron.w naszej Ksiêgowoœci. Poniewa¿ jest osob¹ sympatyczn¹ i bardzo 

kontaktow¹, z któr¹ zawsze mo¿na porozmawiaæ i po¿artowaæ, 
Pozdrawiam z ³atwoœci¹ zdoby³ akceptacjê i sympatiê nie tylko kole¿anek 
AGNIESZKA ŒLASKA z Dzia³u. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego 
Specjalista, Dzia³ Kadrw Poznaniu. Z Agri Plus zwi¹zany jest od ponad 4 lat i ju¿ od 

Jednym z najwa¿niejszych elementów dzia³alnoœci Agri Plus jest rozbudowany program wspó³pracy z rolnikami kontraktowymi. 
By program ten by³ efektywny konieczna jest dobra wspó³praca naszych hodowców warchlaków i tuczników z obs³uguj¹cymi ich fermy 

Service Managerami oraz osobami zatrudnionymi w biurze Agri Plus. Jednym z dzia³ów w naszej administracji mocno zwi¹zanych 

z obs³ug¹ kontrahentów jest dzia³ ksiêgowoœci, a w nim zespó³ osób zajmuj¹cych siê rozliczaniem i podsumowywaniem lotów 

warchlakowo- tuczowych. 
W chwili obecnej zespó³ ten tworz¹ 4 osoby. W zwi¹zku z tym, ¿e fundamentem udanej wspó³pracy s¹ w³aœciwa komunikacja i wzajemne 

poznanie, warto wiedzieæ, z kim siê wspó³pracuje. W tym celu pozwolê sobie przybli¿yæ Pañstwu sylwetki osób, których codzienna praca 

wi¹¿e siê z rozliczaniem lotów warchlakowo - tuczowych.



GAWORZYNA - FERMA „NA ZAKRÊCIE”

Wje¿d¿aj¹c na fermê widzimy piêknie utrzymany dom, przez 4 lata. W 2006 roku Pan Jerzy postanowi³ o zmianie 

podwórze pe³ne kwitn¹cych, kolorowych kwiatów, kostka profilu swojej dzia³alnoœci i przebudowie fermy na 

brukowa wype³niaj¹ca prawie ca³¹ posesjê. Ca³y ten potrzeby stada podstawowego.

widok nie sugeruje tego, i¿ w³aœnie wje¿d¿amy na teren 
W czerwcu 2007 roku pierwsze loszki przyby³y do fermy trzody chlewnej.
Gaworzyny i od tej pory do dnia dzisiejszego trwa 

W³aœcicielem fermy s¹ Pañstwo Kazimiera i Jerzy produkcj¹ prosiaka. Stado podstawowe liczy 1600 macior 

Lewandowscy. Pan Jerzy jest by³ym piêœciarzem, z 360 kojcami porodowymi. W ci¹gu ostatniego roku 

nauczycielem wychowania fizycznego z wykszta³cenia fermê opuœci³o prawie 40 000 prosi¹t. Od grudnia 2008 

ekonomist¹, który swój wolny od pracy zawodowej czas roku kierownikiem fermy zosta³a synowa Pana Jerzego, 

postanowi³ poœwiêciæ hodowli trzody chlewnej. Gdyby Anna Lewandowska. Tak jak Pan Jerzy, Pani Anna 

ktoœ powiedzia³ Panu Jerzemu jeszcze 13 lat temu, ¿e Lewandowska nie mia³a nigdy nic wspólnego z hodowl¹ 

bêdzie zajmowa³ siê hodowl¹ œwiñ to z pewnoœci¹ trzody. Pani Ania ukoñczy³a ochronê œrodowiska i przed 

poczêstowa³ by go jednym ze swoich prawych sierpowych. podjêciem pracy na fermie zajmowa³a siê nauczaniem 
Wspó³praca Pana Jerzego z Agri Plus zaczê³a siê 12 lat w pobliskiej szkole podstawowej. 
temu w 2002 roku, kiedy to zdecydowa³ siê na tucz 

Osoba Pana Jerzego Lewandowskiego, jak i Pani Anny kontraktowy. Aby zrealizowaæ swoje plany Pan Jerzy wraz 
Lewandowskiej s¹ przyk³adem tego, i¿ produkcj¹ trzody z ma³¿onk¹ przeprowadzi³ siê z pobliskiego miasta 
chlewnej mo¿e zaj¹æ siê ka¿dy, nawet ktoœ kto nigdy nie Skaryszewa do Gaworzyny. Ferma, któr¹ postanowi³ 
mia³ kontaktu z hodowl¹ zwierz¹t. Wystarczy ciê¿ka kupiæ przez kilka lat sta³a pusta. Budynki oraz ca³y osprzêt 
praca, determinacja, wiara w siebie i wsparcie Agri Plus. zosta³y rozkradzione i potrzebne by³y dosyæ du¿e 
S¹ te¿ przyk³adem tego, ¿e przez wspó³pracê z Agri Plus, inwestycje aby doprowadziæ wszystko do u¿ywalnoœci. Do 
która dostarcza fachow¹ pomoc, porady oraz serwis dzisiaj Pan Jerzy wraz z ma³¿onk¹ mieszkaj¹ na terenie 
poprzez swoich pracowników w terenie mo¿na osi¹gn¹æ fermy. 
sukces i osi¹gaæ dobre dochody z produkcji œwiñ.

Na pocz¹tku by³o to tylko 1100 - 1200 tuczników, które 
ARKADIUSZ PACZKOWSKIhodowa³ w dwóch budynkach. W póŸniejszych latach 
Kierownik produkcji ds. Ferm macierzystychferma rozros³a siê do 5000 tuczników. Tucz ten trwa³ 
Polska wschodnia

Jad¹c na po³udnie od Radomia drog¹ krajow¹ E-9 w powiecie radomskim, gminie I³¿a znajduje siê 

ma³a miejscowoœæ Gaworzyna. To w³aœnie tutaj, na tzw. „zakrêcie” znajduje siê jedna z macierzystych 

ferm kontraktowych wspó³pracuj¹cych z Agri Plus.



W powiecie gryfickim, gminie Brojce mieœci siê ferma nale¿¹ca ultrasonografem w celu stwierdzenia proœnoœci. Ta ferma 

do spó³ki Genfarm, której w³aœcicielami s¹ Pan Jerzy KuŸmiñski osi¹ga 91 % skutecznoœci krycia. Maciory utrzymywane s¹ 

i S³awomir Przybylski. Ferma le¿y w otoczeniu lasu i pól w kojcach zbiorowych, na betonowych rusztach po 48 szt. 

uprawnych, z dala od obiektów mieszkalnych. w kojcu, maj¹c swobodny dostêp do paszy i wody. Na budynkach 
W momencie przejêcia przez obecnych w³aœcicieli, ci¹¿y maciory trzymane s¹ do momentu wyproszenia. Na oko³o 
gospodarstwo by³o w bardzo z³ym stanie: budynki by³y bez 4 dni przed przewidywanym porodem maciory trafiaj¹ na 
dachów, wewn¹trz ros³y drzewa i krzewy… porodówkê, w uprzednio umyte i zdezynfekowane kojce. 
Panowie zaci¹gaj¹c kredyty starali siê budynek po budynku Ferma ma przystosowane kojce porodowe z odpowiednio 
remontowaæ i doprowadzaæ do u¿ytku. By³o ciê¿ko, ale siê odizolowanym miejscem dla maciory i prosi¹t, które maj¹ 
uda³o. Zdecydowali siê na hodowlê trzody chlewnej zaczynaj¹c w swoim legowisku matê grzewcz¹. 
od zakupu warchlaków i odchowu ich do tuczników. Zwierzêta Na porodówce zwierzêta maj¹ zapewnion¹ 24 h opiekê. 
sprzedawali na wolny rynek. Nabieraj¹c doœwiadczenia Œrednio co tydzieñ prosi siê ok 80 macior, od których uzyskuje 
i w ramach rozwoju produkcji, zakupili 400 macior tworz¹c siê œrednio oko³o 14,5 ¿ywo urodzonych prosi¹t. Prosiêta 
stado podstawowe. Wszystko by³o dobrze do czasu kiedy odchowywane s¹ przy maciorach przez 4 tygodnie. Raz 
w rolnictwie nie nast¹pi³ znaczny spadek op³acalnoœci w tygodniu jest odsadzana grupa macior z prosiêtami. Maciory 
produkcji, problemy ze zbytem towaru. Koszty utrzymania trafiaj¹ na sektor krycia, a prosiêta sprzedawane s¹ na 
ros³y, a cena tucznika spada³a. ¯eby prze¿yæ musieli zaci¹gaæ warchlakarniê zewnêtrzn¹ wskazan¹ przez Agri Plus. Ferma 
kolejne kredyty… Brojce sprzedaje w ci¹gu roku oko³o 27 prosi¹t od 1 maciory 
Sytuacja siê zmieni³a, kiedy Polska wesz³a do Unii europejskiej, i wyniki te stale siê poprawiaj¹. W poprzednim roku sprzedali 45 
wtedy to dokupili wiêcej ziemi, na któr¹ te¿ dostawali dop³aty. tys. prosi¹t, a w tym bêdzie jeszcze wiêcej.
Pozwala³o to im siê trochê „odbiæ od dna”. W tym samy czasie, Panowie Jerzy i S³awomir zajmuj¹ siê jeszcze produkcj¹ 
czyli ok.10 lat temu, podpisali umowê z Agri Plus na hodowlê roœlinn¹. Posiadaj¹ 220 hektarów ziemi, któr¹ uprawiaj¹ dla 
warchlaków. w³asnych celów nie zwi¹zanych z ferm¹. Jedynym powi¹zaniem 
Po roku czasu wspó³pracy, za namow¹ i z pomoc¹ Agri Plus tych dwóch produkcji jest gnojowica z fermy, która s³u¿y im do 
zdecydowali siê na modernizacjê fermy i zmianê kierunku nawo¿enia gleby. Dziêki temu podnosz¹ jakoœæ plonów, 
hodowli na fermê macierzyst¹ i produkcjê do prosiaka. oszczêdzaj¹ na nawozach sztucznych.
W 2006 roku przyjecha³y pierwsze loszki, a w marcu 2007 Pomimo osi¹gniêcia ju¿ jakiejœ stabilizacji, Pan Jerzy i Pan 
zaczê³y siê prosiæ pierwsze maciory i rozpoczê³a siê produkcja. S³awek wci¹¿ d¹¿¹ do rozwoju firmy i osi¹gania coraz to lepszych 
Ferma posiada 6 budynków produkcyjnych , które dziel¹ siê na wyników, a co za tym idzie wiêkszych zarobków. W tym roku 
sektor krycia, ci¹¿y, porodów oraz kwarantannê. Przy obs³udze planuj¹ rozbudowaæ fermê do 3000 macior w stadzie 
zwierz¹t pracuje 14 osób. Ca³oœci¹ kieruje i nadzoruje jeden i wyd³u¿enie cyklu produkcyjnego do etapy warchlaka. 
z w³aœcicieli : S³awomir Przybylski. Pan S³awek opieraj¹c siê na W planach rozwoju jest te¿ budowa biogazowni.
swoim doœwiadczeniu jak i bardzo dobrej wspó³pracy Jak widaæ pomimo ró¿nych przeciwnoœci losu, trudnej sytuacji 

z pracownikami Agri Plus, systematycznie poprawia procesy na starcie Panowie Jerzy i S³awek, dziêki swojej ciê¿kiej pracy 

produkcyjne, osi¹gaj¹c coraz to lepsze wyniki. Od roku pomaga i determinacji, odnosz¹ bardzo dobre wyniki zarówno 

mu, zarówno w prowadzeniu fermy jak i poprawie wyników produkcyjne jak i finansowe. Nie poprzestaj¹ na tym, tylko dalej 

córka Aleksandra. siê rozwijaj¹. Wierzê, ¿e postawione przez nich cele bêd¹ 
Co tydzieñ kryj¹ 90 szt. macior metod¹ sztucznej inseminacji zrealizowane na 110%.
domacicznej. Nasienie dostarczane jest z zewnêtrznego 

IZABELA BYKOWSKAShiuz-u, gdzie przebywaj¹ knury nale¿¹ce do Agri Plus. 
Kierownik produkcji ds. Ferm macierzystychW 4 tygodniu po inseminacji, œwinie badane s¹ 

FERMA BROJCE



RODZINNY BIZNES PAÑSTWA OLESZCZUK

 W roku 1996 cykl zamkniêty liczy³ 110 loch w systemie Dzisiejszy kontrakt wygl¹da zupe³nie inaczej. W rodzinny 

œció³kowym, odchowalnie prosi¹t na czêœciowym ruszcie biznes tuczu kontraktowego wchodz¹ Pani Paulina, Pan 
i strefa tuczona w zaciemnionym systemie komorowym Ryszard i Grzegorz Oleszczuk, którzy posiadaj¹ 2400 
g³êbokiej œció³ki . miejsc tuczowych. Budynki zmodernizowane z wielk¹ 

starannoœci¹, zamiana g³êbokiej œció³ki na ruszt, pe³na 
Prze³om tej hodowli nast¹pi³ w 2011 roku, po wentylacja, ma³e funkcjonalne kojce, automatyczny 
ukoñczeniu przez syna studiów na wydziale rolniczym. system paszowania. Zamontowany system i trafne decyzje 
Dotychczasowy system nie spe³nia³ oczekiwañ hodowców. przynios³y oczekiwany efekt. Wyniki produkcyjne zawsze 
Borykanie siê z problemem technicznymi i brak s¹ bardzo dobre i gwarantuj¹ wysokie premie.
stabilizacji cenowej oraz wiele innych czynników, 

sk³ania³y do poszukiwania innych rozwi¹zañ. Jednym Na pytanie o wspó³pracê z Agri Plus, Pan Ryszard 
z pomys³ów by³ cykl otwarty, choæ decyzja nie by³a ³atwa ze odpowiada bez wahania „Agri Plus to przede wszystkim 
wzglêdu na koniunkturê. System tuczu d³ugo- stabilnoœæ finansowa”, a na zakoñczenie dodaje: „Nie 
terminowego nie przynosi³by oczekiwanych korzyœci. zamierzam rezygnowaæ z tego kontraktu.”
Narodzi³ siê nowy pomys³ tuczu kontraktowego i nowe 

ARKADIUSZ WOJCIECHOWSKIw¹tpliwoœci. Hodowca sam przyznaje: „robiliœmy wywiad 
Koordynator produkcji Wielkopolskaœrodowiskowy”. Z kim? Dlaczego? Za ile ?
tel. 600 031 763

Wiele opcji wchodzi³o w analizê rynku i wspó³pracy 

w ramach tuczu kontraktowego. Decyzj¹ ostateczn¹ 

i obiektem zainteresowania sta³ siê Agri Plus. Zaczynali 

od 330 tuczników z pozytywnym efektem dla obu stron.
W roku 2012 kolejne wyzwanie dla rodziny Pañstwa 

Oleszczuk. Chêæ powiêkszenia i propozycja przebudowy 

starych obiektów w programie premii modernizacyjnej 

przewa¿y³a szalê w stronê modernizacji. Pan Ryszard 

dodaje : „ Jako jedni z pierwszych otrzymaliœmy ponad 

130 000 z³ w ramach programu modernizacyjnego 

Agri Plus”. Co do firmy modernizuj¹cej obiekty, w tym 

wypadku nie by³o w¹tpliwoœci - Firma POLNET, której 

udzia³owcem jest Pan Ryszard Oleszczuk. 

Zalesie Wielkie to malownicza miejscowoœæ w powiecie krotoszyñskim woj. wielkopolskie. 

W miejscowoœci tej znajduje siê rodzinne gospodarstwo Pañstwa Oleszczuk. Siêgaj¹c w historiê od 

zawsze ferma zwi¹zana by³a z produkcj¹ trzody chlewnej.



VIV EUROPE 2014 – UTRECHT , HOLANDIA

G³ównym za³o¿eniem organizatorów jest tworzenie Nasz¹ uwagê zwróci³y wyj¹tkowo ergonomiczne 

platformy dla wszystkich uczestników ³añcucha strzykawki automatyczne z serii TU-Budget Line firmy 

produkuj¹cego ¿ywnoœæ - „Od paszy do miêsa”. TU MASTER: www.tu-masterline.com
W bie¿¹cym roku w imprezie wziê³o udzia³ ok. 600 

Bardzo ciekawe by³y urz¹dzenia do ch³odzenia wystawców g³ównie z Europy i ok. 20 000 goœci z ca³ego 
pomieszczeñ inwentarskich. Obaczyæ mo¿na by³o œwiata równie¿ z Agri Plus.
zarówno tradycyjne stacjonarne systemy ch³odz¹ce jak 

Wystawcy zaprezentowali swoje produkty w kategoriach: i ma³e przenoœne urz¹dzenia ch³odz¹ce zimn¹ par¹ 
pasza, zdrowie zwierz¹t, rozród, wyposa¿enie ferm, wodn¹ firmy FRANCO: www.francosrl.com
wyposa¿enie rzeŸni, przetwórstwo miêsa i transfer wiedzy. 

Wœród wczeœniej dominuj¹cych w drobiarstwie Wiod¹c¹ bran¿¹ by³o drobiarstwo, które pomimo 
nagrzewnic gazowych, na targach obserwowaliœmy ogromnego rozwoju w ostatnich latach, bêdzie siê nadal 
upowszechnianie siê wymienników zasilanych gor¹c¹ rozwija³o.
wod¹ i wbudowanym wentylatorem rozprowadzaj¹cym 

Wœród znanych od lat producentów wyposa¿enia dla ciep³o. Takie rozwi¹zanie nie podnosi wilgotnoœci 
hodowców trzody pojawiaj¹ siê nowe firmy, g³ównie w chlewni i mo¿na z nim zastosowaæ piec na dowolne 
z Azji. Zajmowa³y one mniej eksponowane i czêsto paliwo (drewno, s³oma, brykiet, wêgiel, Eko groszek). 
mniejsze stoiska, ale zaskakiwali bogat¹ ofert¹ Zapewnia du¿e mo¿liwoœci sterowania i automatyki. 
i operatywnoœci¹. Ju¿ trzy dni po targach przysy³ali Na polskim rynku rozwi¹zanie takie zapewnia Volcano: 
obiecane katalogi sprzêtu i propozycje wspó³pracy. http://vtsgroup.pl/volcano 
Wœród nagrodzonych za innowacje produktów nie 

(MRM , MTO)znalaz³ siê ¿aden produkt dla trzody chlewnej. Wœród 

wyró¿nionych doceniæ nale¿y samo nape³niaj¹c¹ siê 

automatyczn¹ strzykawkê do podawania leku doustnie 

HSW ECO Matic. Mo¿e ona s³u¿yæ do podawania leków 

ma³ym prosiêtom.

W dniach 20-22 maja br., jak co roku od ponad 30 lat, na terenie targów Jaarbeurs w Utrechcie, 

odby³a siê Europejska Wystawa Rolno Spo¿ywcza VIV Europe.



INFORMACJE DLA NOWYCH HODOWCÓW

Agri Plus – zapewnia sta³e, comiesiêczne dochody hodowcê wyników produkcyjnych wyp³acamy premie, 

niezale¿nie od aktualnej sytuacji na rynku miêsa bêd¹ce dodatkowym dochodem dla rolników.

i paszy. Nasza firma bierze na siebie ca³e ryzyko 
Agri Plus – zapewnia fachowe doradztwo w zakresie wynikaj¹ce z wahañ cenowych na rynku skupu 
remontu budynków inwentarskich, adaptacji wieprzowiny, oraz na rynku pasz. Wspó³pracuj¹cy z nami 

budynków do hodowli trzody chlewnej, a tak¿e budowy rolnicy nie ponosz¹ ¿adnego ryzyka, nie martwi¹ siê o to 
nowych budynków. Nasz personel dziêki d³ugoletniemu czy cena skupu ¿ywca za chwilê nie spadnie poni¿ej progu 
doœwiadczeniu jest w stanie doradziæ Pañstwu jak mo¿na op³acalnoœci lub cena zbo¿a nie wzroœnie.
u³atwiæ sobie pracê ze zwierzêtami lub jak poprawiæ Hodowca otrzymuje co miesi¹c, zapisan¹ w umowie, 
wyniki produkcyjne na fermie. Wspó³pracujemy tak¿e sta³¹, jasno okreœlon¹ kwotê, co pozwala na precyzyjne 
z firmami, które wyposa¿aj¹ budynki inwentarskie, dziêki zaplanowanie wydatków. 
temu mo¿ecie otrzymaæ Pañstwo najlepsze wyposa¿enie 

Agri Plus – zapewnia sta³e dostawy dobrej jakoœci w dobrej cenie.
warchlaków czyli ci¹g³oœæ produkcji.

Agri Plus to tak¿e dofinansowanie wspomagaj¹ce 
Agri Plus – zapewnia i pokrywa koszty produkcji rozwój hodowli. Wysokie dotacje do budowy 
i dostawy pe³noporcjowej paszy o odpowiedniej nowych budynków, a tak¿e do remontu budynków 

jakoœci i zbilansowanej odpowiednio dla danej grupy inwentarskich. Je¿eli chcecie Pañstwo siê rozwijaæ, 
wiekowej zwierz¹t. Pasza produkowana jest we w³asnych zwiêkszaæ swoj¹ produkcjê to jesteœmy dla Was idealnym 
mieszalniach. partnerem. Jesteœmy gotowi podpisaæ tak¿e d³ugoletnie 

umowy.
Agri Plus – pokrywa wszelkie koszty obs³ugi 

weterynaryjnej oraz koszty leków. Zatrudniamy Agri Plus - prowadzimy atrakcyjny skup zbó¿. 
lekarzy  weter ynar i i ,  techników weter ynar i i  

Agri Plus ponosi koszty produkcji, tak wiêc i zootechników, którzy sprawuj¹ pe³n¹ opiekê nad 
hodowca nie potrzebuje kredytowania. Agri Plus Pañstwa fermami. Nasz personel to profesjonaliœci 

jest czêœci¹ du¿ej miêdzynarodowej grupy, co gwarantuje z du¿ym doœwiadczeniem w pracy z trzod¹ chlewn¹.
stabilnoœæ finansow¹.

Agri Plus – zapewnia ciekawy i motywuj¹cy system 

premiowania. W zale¿noœci od osi¹ganych przez 
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USA s¹ du¿ym eksporterem wieprzowiny - 25 % w laboratoriach wydzia³u patologii Uniwersytetu oraz 

produkcji jest eksportowane g³ównie do Japonii, Kanady, firmy organizuj¹cej szkolenie – Boehringer Ingelheim, 

Meksyku, Chin, Rosji. która znana jest w Polsce g³ównie jako producent 
Obecnie najwiêkszym problemem zdrowotnym na szczepionek dla œwiñ.
fermach w USA jest epidemiczna biegunka prosi¹t, 
w skrócie PED. Do chwili obecnej pozbawi³a ona Najciekawsze wyk³ady dotyczy³y zespo³u rozrodczo-

amerykañskich hodowców oko³o 11 mln prosi¹t. oddechowego (PRRS), mykoplazmozy, grypy 
Ta jednostka chorobowa by³a g³ównym tematem i adenomatozy. Równie interesuj¹ce by³y wyk³ady 
Konferencji Lehmana w Mineapolis. o strategii zwalczania i uwalniania stad od chorób.

Ukoronowaniem naszego szkolenia by³a wizyta na 
Pierwszy przypadek tej wirusowej biegunki zanotowano fermach tuczowych firmy Prestige Farms, nale¿¹cej do 
w Stanach w kwietniu 2013 roku. Co tydzieñ notuje siê Smithfield Foods. Uzbrojeni w wiedzê zdobyt¹ w czasie 
40 - 50 nowych ferm objêtych epidemi¹ PED. Choroba wielogodzinnych wyk³adów, sprzêt diagnostyczny, odzie¿ 
bardzo szybko objê³a ca³e Stany. Wirus tej choroby jest - podzieleni na grupy - pod kierownictwem profesora 
wysoce zjadliwy – jego ma³a iloœæ wystarczy do wywo³ania patologa-diagnosty ruszyliœmy na przydzielone nam 
objawów. Jest te¿ bardzo odporny na warunki œrodowiska. fermy. Moja grupa znalaz³a siê pod kierownictwem 
Choroba jest czêsto przenoszona przez ludzi, sprzêt, dr K.J. Schwartz. Dotarliœmy do nowoczesnej fermy Wean 
samochody oraz zanieczyszczon¹ paszê. Wirus PED to Finish, gdzie w momencie naszej wizyty przebywa³o w 
powoduje upadki 100 % prosi¹t ss¹cych. W pozosta³ych d w ó c h  b u d y n k a c h  p o d z i e l o n y c h  n a  
grupach produkcyjnych obserwuje siê mniejszy procent 4 pokoje 10 000 warchlaków w wieku 8-9 tygodni. Obiekt 
upadków. Fermy macierzyste trac¹ ca³e mioty prosi¹t wyposa¿ony jest w system wentylacji letniej –tunelowej 
przez wiele tygodni. Nastêpnie bardzo powoli pojawia siê z wykorzystaniem kurtyn sterowanych komputerowo 
odpornoœæ na dzia³anie wirusa. W zwalczaniu tej oraz z systemu zimowego opartego na inletach 
jednostki chorobowej nie dysponujemy szczepionk¹, nie dachowych pobieraj¹cych powietrze z przestrzeni 
mamy te¿ leków zabijaj¹cych wirusy. Dlatego bardzo poddachowej oraz wentylatorów wyci¹gowych ss¹cych 
wa¿ne jest zachowanie zasad bioasekuracji. Jest to zu¿yte powietrze spod pod³ogi. Pasza podawana jest 
obecnie jedyny sposób na zabezpieczenie siê przed paszoci¹giem, a warchlaki utrzymuje siê na pe³nym 
stratami zwi¹zanymi z t¹ chorob¹ ruszcie. Zim¹ (d³uga, œnie¿na z temperaturami -20 C° ) 

wykorzystywane s¹ wydajne nagrzewnice gazowe. 
Nastêpnym etapem mojego szkolenia by³ pobyt na 

Zwierzêta po przyjeŸdzie z fermy macierzystej przez 
Uniwersytecie Iowa w Ames, który obj¹³ wyczerpuj¹c¹ 

3 tygodnie opiekuje siê intensywnie specjalna grupa 
seriê wyk³adów i prezentacji wyg³oszonych przez 

pracowników fermy, którzy szczepi¹, lecz¹ a przede 
profesorów Uniwersytetu, zajêcia praktyczne 

wszystkim selekcjonuj¹ te zwierzêta. Po tym czasie fermê 
w prosektorium uczelnianym i sesjê praktyczn¹ 

odwiedza Service Menager firmy, który dba o zwierzêta, 

SWINE ACADEMY

W dniach 16-27.09.2013r. mia³em zaszczyt wzi¹æ udzia³ w zajêciach Boehringer Ingelheim Swine 

Academy (w skrócie BISA) zorganizowanej przez amerykañsk¹ firmê farmaceutyczn¹ Boehringer 

Ingelheim. Szkolenia odbywa³y siê w Stanach Zjednoczonych na terenie dwóch uniwersytetów - 

Minnesota w Mineapolis i Iowa State University w Ames . Oba uniwersytety s¹ bardzo zas³u¿one 

w badaniach nad chorobami œwiñ. Oba posiadaj¹ wiele publikacji na temat wspó³czesnych problemów 
w produkcji œwiñ. W ich murach zasiadaj¹ œwiatowe s³awy zajmuj¹ce siê chorobami œwiñ, które mog¹ siê 

pochwaliæ wieloma publikacjami. Program szkolenia obejmowa³ udzia³ w konferencji Lehmana na 

Uniwersytecie Minnesota w Mineapolis, seriê wyk³adów na Uniwersytecie Iowa oraz zajêcia praktyczne 

na fermach œwiñ i w laboratoriach Uniwersytetu.

Chc¹c przybli¿yæ czytelnikom produkcjê trzody chlewnej w USA, wspomnê, ¿e utrzymuje siê tam 106 

mln œwiñ. USA zajmuje drug¹ pozycjê na œwiecie pod wzglêdem liczby produkcji tuczników, zaraz po 

Chinach. Ogólna iloœæ farmerów zajmuj¹cych siê chowem œwiñ to 65 000. Rocznie ta liczba spada 

o 7%. A¿ 51 najwiêkszych producentów reprezentuje 50 % ca³ej produkcji œwiñ! Najwiêkszym 

producentem œwiñ jest Smithfield Foods, który posiada w USA 862 tys. macior.
USA s¹ du¿ym eksporterem wieprzowiny - 25 % produkcji jest eksportowane g³ównie do Japonii, 

Kanady, Meksyku, Chin, Rosji.



NOWA USTAWA O ODPADACH 

PRZYJAZNA FARMEROM
Cieszê siê niezmiernie, ¿e 23 stycznia 2013 r. wesz³a w ¿ycie nowa lub

2) o masie powy¿ej 5 000 ton rocznie – w przypadku odpadów ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach, wprowadzaj¹ca 
innych ni¿ niebezpieczne.istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. G³ównym 

powodem nowej ustawy by³a koniecznoœæ implementacji 
Ustawa wprowadza tak¿e zupe³nie nowe pojêcie produktu dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r., w sprawie 
ubocznego. Jest pojêciem zupe³nie nowym, które nie odpadów do prawa polskiego. Stanowi ona transpozycjê 
wystêpowa³o w dotychczasowej ustawie o odpadach. dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r., w sprawie 
Przedmiot lub substancja, powstaj¹ce w wyniku procesu odpadów oraz uchylaj¹cej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 
produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich 312 z 22.11.2008, str. 3), zwanej dyrektyw¹ ramow¹, ale nie bêdê 
produkcja, mog¹ byæ uznane za produkt uboczny, nie bêd¹cy wiêcej zanudza³…
odpadem, je¿eli s¹ ³¹cznie spe³nione nastêpuj¹ce warunki:

Istotn¹ zmian¹ w stosunku do obowi¹zuj¹cych przepisów jest 
1. dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pojawienie siê definicji biomasy, s³omy innych nie 
pewne;niebezpiecznych naturalnych substancji z produkcji rolniczej 

i leœnej. Zgodnie z zapisami nowej ustawy gospodarka 
2. przedmiot lub substancja mog¹ byæ wykorzystywane 

odpadami powinna byæ prowadzona w sposób zapewniaj¹cy 
bezpoœrednio bez dalszego przetwarzania, innego ni¿ 

ochronê ¿ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska. Na szczególn¹ 
normalna praktyka przemys³owa;

uwagê zas³uguje utrzymanie obowi¹zku selektywnego zbierania 

odpadów oraz wprowadzenie zasady prowadzenia dzia³alnoœci 3. dany przedmiot lub substancja s¹ produkowane jako 
w zakresie transportu odpadów w sposób zgodny integralna czêœæ procesu produkcyjnego;
z wymaganiami ochrony œrodowiska oraz bezpieczeñstwa ¿ycia 
i zdrowia ludzi. Istotn¹ zmian¹ wprowadzon¹ ustaw¹ z dnia 4. dana substancja lub przedmiot spe³niaj¹ wszystkie istotne 
14 grudnia 2012r., o odpadach jest zmiana regulacji w zakresie wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony 
obowi¹zku uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie œrodowiska oraz ¿ycia i zdrowia ludzi, dla okreœlonego 
wytwarzania odpadów. wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie 

takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddzia³ywañ 
W nowej ustawie o odpadach, zapisy dotycz¹ce wymogów na œrodowisko, ¿ycie lub zdrowie ludzi.
uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zosta³y 

przeniesione do ustawy Prawo ochrony œrodowiska (art.180 a, Taki kszta³t Ustawy gwarantuje Farmerom wiêksz¹ elastycznoœæ 
181, 184). w prowadzeniu biznesu oraz redukuje koszty uzyskania 

ewentualnych decyzji i sankcji administracyjnych.sportu.
I tak pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do 

wytwarzania odpadów, tylko i wy³¹cznie w instalacjach: PIOTR PILARSKI
Menad¿er ds. ochrony œrodowiska i systemów jakoœci

1) o masie powy¿ej 1 tony rocznie – w przypadku odpadów 

niebezpiecznych

przegl¹da urz¹dzenia, ustawienia sprzêtu, sporz¹dza 
W ostatnim dniu szkolenia zaprezentowaliœmy nasze raporty dla hodowcy.
wyniki kolegom z pozosta³ych grup.

Celem naszej pracy na fermie by³o dokonanie jej Udzia³ w zajêciach BISA dostarczy³ mi ogromnej wiedzy 
z zakresu organizacji, zarz¹dzania, ekonomii i specyfiki przegl¹du, zdiagnozowanie problemów zdrowotnych, 
produkcji wieprzowiny w USA. Wyk³ady z zakresu chorób pobranie materia³u do badañ laboratoryjnych i wydanie 
œwiñ, nowych technologii w ich rozpoznawaniu zaleceñ jej w³aœcicielowi.

Do dyspozycji mieliœmy doskona³y sprzêt oraz œwietnie i eliminacji pozwalaj¹ mi na co dzieñ rozwi¹zywaæ 

w y p o s a ¿ o n e  l a b o r a t o r i u m ,  d y s p o n u j ¹ c e  problemy naszej firmy.
W trakcie mojej wizyty mog³em przekonaæ siê, ¿e najnowoczeœniejszymi metodami diagnostycznymi. 
Amerykanie w swoim dzia³aniu ³¹cz¹ wiedzê z praktyk¹ Wyniki zleconych badañ materia³u z fermy sukcesywnie 
i licz¹ ...otrzymaliœmy na nasz¹ pocztê mailow¹. Uzyskanie 

pozytywnych wyników pozwoli³o nam sporz¹dziæ raport 
lek.wet. Marek Czernieckiz wizyty i badañ na fermie oraz laboratorium.
G³ówny Lekarz WeterynariiPrzekazaliœmy nasze sugestie i zalecenia w³aœcicielowi 
Agri Plus, Polska Zachodniafermy.

SWINE ACADEMY cd



INFORMACJA DZIA£U SUROWCOWEGO AGRI PLUS

Szanowni Hodowcy, 

Agri Plus posiada na terenie kraju 6 du¿ych zak³adów paszowych, które skupuj¹ miesiêcznie oko³o 30 tysiêcy ton 

zbó¿. S¹ one zlokalizowane w: Szamotu³ach, Czarnym Ma³ym, Kr¹plewicach, Kêtrzynie, Zamoœciu i Grodkowie. 

Hodowcy, którzy otrzymuj¹ pasze w ramach kontraktów tuczowych zawieranych z Agri Plus, mog¹ skorzystaæ 

z oferty Dzia³u Surowcowego i sprzedawaæ naszej Firmie swoje zbo¿e po dobrej cenie.

Zachêcamy do skontaktowania siê z kupcami surowcowymi. S¹ to osoby przeszkolone w zakresie pobierania 

prób i wstêpnej oceny jakoœci zbó¿. Próba zostanie zbadana w naszym laboratorium, a nastêpnie zorganizujemy 

odbiory lub te¿ skierujemy Pañstwa do naszego najbli¿szego punktu skupu. Poni¿ej dane kontaktowe naszych 

ludzi w terenie.

Nasze paszowozy s¹ regularnie na Pañstwa fermach. Nie musz¹ wracaæ puste, 
jeœli zostan¹ za³adowane zbo¿em wszyscy na tym zyskamy.

Pracê kupców terenowych koordynuj¹:
Krzysztof Ulas
Kierownik Dzia³u Surowcowego. 
tel: 608-004-798, mail: Krzysztof.ulas@agriplus.pl

£ukasz Rusinek 
Starszy specjalista ds. Surowcowych (odpowiada za lokalizacje po³udniowe). 
tel: 668-271-896, mail: lukasz.rusinek@agriplus.pl 

Zapraszamy do wspó³pracy!

CZARNE MA£E

SZAMOTU£Y

KR¥PLEWICE

KÊTRZYN

ZAMOŒÆ

GRODKÓW



Mamy przyjemnoœæ poinformowaæ Pañstwa, i¿ w tym roku spó³ka Agri Plus w³¹czona 
zosta³a do Programu Stypendialnego prowadzonego przez Fundacjê Smithfield Polska 
im. Zygmunta Piwoñskiego*. Celem Programu jest wspieranie edukacji m³odzie¿y 
poprzez niesienie pomocy finansowej w formie stypendiów dla uczniów i studentów 
uzyskuj¹cych wysokie wyniki w nauce lub odznaczaj¹cych siê szczególnymi 
osi¹gniêciami pozanaukowymi.

Do ubiegania siê o stypendium uprawniona jest m³odzie¿ gimnazjalna, która ukoñczy³a pierwszy rok nauki w gimnazjum, 
m³odzie¿ szkó³ œrednich oraz studenci. Warunki uczestnictwa w Programie s¹ spe³nione, gdy:

? Jedno z rodziców dziecka jest pracownikiem posiadaj¹cym minimum 3-letni sta¿ pracy w Agri Plus,
? Jedno z rodziców dziecka jest kontrahentem (rolnikiem, hodowc¹) wspó³pracuj¹cym z Agri Plus przez okres minimum 

3 lat, przy czym wspó³praca ta jest ci¹g³a i nieprzerwana,
? Dochód w rodzinie nie przekracza 1.500,00 z³ netto na jedn¹ osobê.

W drodze wyj¹tku Zarz¹d Fundacji odst¹piæ mo¿e od spe³nienia wszystkich warunków i przyznaæ stypendium, kieruj¹c 
siê przede wszystkim wynikami w nauce oraz listami motywacyjnymi m³odzie¿y.

Pierwszeñstwo do uzyskania stypendium posiadaæ bêd¹ osoby odznaczaj¹ce siê bardzo dobrymi wynikami kszta³cenia 
(uczniowie o œredniej ocen minimum 4,50 oraz studenci o minimalnej œredniej 3,90) i posiadaj¹ce wybitne osi¹gniêcia 
w zakresie rozwoju naukowego, sportowego i osobistego. 

Po zakwalifikowaniu do Programu dla m³odzie¿y gimnazjalnej i szkó³ œrednich stypendium w kwocie 200,00 z³ miesiêcznie 
wyp³acane bêdzie przez okres trwania jednego roku szkolnego (dziesiêæ miesiêcy), natomiast w przypadku studentów 
wysokoœæ stypendium wyniesie 300,00 z³ miesiêcznie i przyznane zostanie ono na okres jednego roku akademickiego 
(dziewiêæ miesiêcy). Stypendia wyp³acane bêd¹ w formie przelewu na konto bankowe stypendysty. 

Nabór kandydatów na stypendystów Fundacji odbêdzie siê w sierpniu i wrzeœniu. W drodze ubiegania siê o stypendium 
osoby zobowi¹zane bêd¹ do przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Wkrótce otrzymaj¹ Pañstwo oficjalna ulotkê 
zawieraj¹c¹ szczegó³owe informacje dotycz¹ce terminu i miejsca sk³adania wniosków.

*Zmiana nazwy Fundacji ANIMEX im. Zygmunta Piwoñskiego na: Fundacja Smithfield Polska im. Zygmunta Piwoñskiego jest w trakcie rejestracji przez 
S¹d Rejonowy.



ARTUR PIETRZAK

668 153 542
a.pietrzak@agriplus.pl

RAFA£ GRZELIÑSKI

602 469 068
r.grzelinski@agriplus.pl

ADAM KISIEL

600 255 373
a.kisiel@agriplus.pl

KONTRAKTOWY TUCZ TRZODY CHLEWNEJ.

Z AGRI PLUS HODOWCA ZAWSZE JEST NA PLUS.

ARKADIUSZ WOJCIECHOWSKI

600 031 763
a.wojciechowski@agriplus.pl

TOMASZ PAWLAK

668 153 525
t.pawlak@agriplus.pl

PAWE£ BOROÑ

604 085 655
p.boron@agriplus.pl


