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��D�RZ�L����WHO�LF��

� Z�wielką�satysfakcją�przekazujemy�w�Państwa�ręce�kwartalny,�jubileuszowy�25�numer�Biuletynu�

Agri�Plus.�Jego�wydanie�zbiega�się�ze�zbliżającą�się�20-tą�rocznicą�działalności�naszej��rmy.�Uważni�Czy-

telnicy�mieli�okazję�ocenić�przez�pryzmat�różnego�typu�artykułów,�materiałów,�informacji�publikowanych��

w�Biuletynie�w�minionych�latach,�jak�dynamicznie�rozwijała�się�spółka�Agri�Plus.�Jesteśmy�liderem�w�pro-

dukcji�trzody�w�kraju.�Tę�pozycję�zawdzięczamy�także�dzięki�ciężkiej�pracy�Państwa�-�hodowców�kontrak-

towych,�naszych�partnerów�w�produkcji�prosiąt,�odchowie�warchlaków�i�tuczu�dorosłych�zwierząt.�

Przy�okazji�wspomnianego�jubileuszu�Biuletynu�Agri�Plus,�dziękuję�wszystkim�autorom�zawsze�ciekawych�

i�pouczających�artykułów�i�życzę�kolejnych�sukcesów�w�utrzymywaniu�więzi�z�Państwem.

Szanowni�Państwo,

Wielkimi� krokami� zbliżają� się� Święta�Bożego�Narodzenia� i�Nowy�2020� rok.� Życzę�wszystkim�Państwu�

zdrowia,�wszelkiej�pomyślności,�ciepłych�spotkań�rodzinnych�i�sukcesów�w�życiu�zawodowym.

�

��������M������
Dyrektor�Zarządzający�Agri�Plus�
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Szanowni�Państwo,

W� styczniu� 2013� roku� wydaliśmy� pierwszy� numer� naszego� Biuletynu.� Minęło� niemal� 7� lat.��

W�20-letniej�historii�Agri�Plus� (początkowo�były�nazwy�Animex�Agri�oraz�Prima),� jest� to�sporo�

czasu.�Nie�wszyscy�z�naszych�Czytelników�zapewne�wiedzą,�iż�główną�intencją�jaka�przyświecała�

nam�aby�zacząć�wydawać�Biuletyn,�była�potrzeba�utworzenia�kolejnego� instrumentu�utrzymy-

wania�więzi�z�naszymi�Partnerami�-�producentami�trzody�chlewnej.�Staraliśmy�się�przekazywać�

najważniejsze�informacje�z�życia�Agri�Plus,�pokazywać�Państwa�dokonania�i�wymieniać�doświad-

czenia�z�różnych�płaszczyzn�naszego�działania.�

Jeżeli�spoglądamy�na�te�ostatnie�7�lat�jako�też�historię�Agri�Plus,�to�odnotowujemy�fakty�świad-

czące�o�ogromnym�rozwoju�ilościowym�i�jakościowym�Firmy.�W�tym�samym�roku�2013�kiedy�opu-

blikowaliśmy�pierwszy�numer�Biuletynu�Agri�Plus,�rozpoczęliśmy�wraz�z�Państwem�propagowa-

nie�wdrażania�dwóch�programów:�budowy�nowych�ferm�(budynków�warchlakowo�-�tuczowych)��

i�modernizacji�istniejących�obiektów�tego�typu�.

Dzisiaj,� z�wielką�wzajemną�satysfakcją�stwierdzamy,�że�oba�programy�nabrały�ogromnego�tem-

pa.�Mimo�wielu�Państwa�problemów�formalnych�(pozwolenia),�załatwiania�różnych�dokumentów�

z�bankami,�często�kłopotów�wykonawczych,�prób�blokowania�inwestycji�przez�sąsiadów,�innych�

osób� lub� organizacji,� przy� wzajemnej�współpracy� z� Agri� Plus,�w� tym�wiarygodnym� kontrakcie�

farmerskim� i� premii� rozwojowej� bądź�modernizacyjnej,� udało� się� naszym�wspaniałym�Partne-

rom�-�Hodowcom�wybudować�323�nowe�chlewnie�o�łącznej�liczbie�miejsc�na�ponad�380�tysięcy�

zwierząt.�Zmodernizowaliście�Państwo�w�tym�okresie�206�budynków�na�łączną�liczbę�173�tysięcy�

zwierząt.�Programy�ciągle�trwają,�nowych�i�modernizowanych�ferm�stałe�przybywa.

Wymienione� powyżej� inwestycje� przyczyniły� się�w� sposób� radykalny� do� poprawy� dobrostanu�

zwierząt,� jakości� i�wszystkich�parametrów�związanych�z�produkcją�trzody�chlewnej.�Przełożyły�

się�też�znacznie�na�Państwa�dochody,�co�nas�bardzo�cieszy.

Szanowni�Czytelnicy�Biuletynu�Agri�Plus,�wykonany�został�ogromny�skok�rozwojowy.�Dokumen-

tują�go�kolejne�numery�Biuletynu.

Życzmy�sobie,�aby�w�następnych�jego�wydaniach�było�jeszcze�więcej�informacji�o�Państwa�doko-

naniach,�wierzymy,�że�tak�będzie.�Nasza�branża�mięsa�wieprzowego�ma�przyszłość�i�na�nas�spo-

czywa�ten�przywilej�dalej�ją�rozwijać.

� � � � � ��Dr�Mirosław�Dackiewicz
Dyrektor�ds.�Rozwoju�i�PR�Agri�Plus

�
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2001� rok�był� przełomowy�dla�naszej� �rmy�� ronieważ��
w� tym� to� roku� rozpoczęliśmy� działalność� w� Polsce�
pod� nazwą�Prima� Sp.� z� o.o.�W� związku� z� tym,� że� głów-
nym� celem� �rmy� była� produkcja� trzody� chlewnej,�
powstała� pierwsza� ferma� macierzysta� w� miejsco-
wości� Byszkowo,� której� właścicielem� była� Prima� Sp.�
z� o.o.� Produkcja� obejmowała� hodowlę� skupioną� na�
procesie� reprodukcji� poprzez� porodówki,� ostatecz-
nie� do� momentu� odchowu� prosiąt� przez� maciorę.��
Stado�liczyło�wtedy�ok.�5500�macior.

I� tu�zaczęła�się�historia��rmy.�Poprzez� lata�rozwijaliśmy�
kolejne�fermy�macierzyste,�a�co�za�tym�idzie,�powiększa-
jąc�ilość�macior�w��rmie.�Jako�spółka�jesteśmy�właścicie-
lami�łącznie�6�ferm�macierzystych,�w�tym�największej�w�
Polsce�fermy�Krąplewice,�która�posiada�9000�stada�pod-
stawowego.�Ale�na�tym�nie�koniec.�Nie�zamknęliśmy�się�
tylko�w�tzw.�”swoim�świecie”,�zaprosiliśmy�do�współpracy�
innych�hodowców,�którzy�razem�z�nami�chcieli� rozwijać�
produkcję� trzody� chlewnej� w� Polsce.� Na� dzień� dzisiaj�
współpracujemy�z�26�fermami�macierzystymi�-�kontrak-
towymi.�Obecnie� nasze� stado� podstawowe� łącznie�wy-
nosi�83�500�macior.� I� chcemy�dalej�się�rozwijać,�zwięk-
szać�ilości�macior.

Przez�cały�ten�okres�pracujemy�nad�właściwym�i�profe-
sjonalnym� procesem� produkcji� i� odchowu� prosiąt,� dą-
żąc� do� uzyskania� jak� najlepszych� wyników.� Przez� lata�
wyniki� te�wciąż� idą�w� górę,� dzięki� czemu�produkujemy��
więcej�prosiąt.�

Wraz� z�zapotrzebowaniem� rynku�konsumenckiego� sta-
ramy�się�również�wprowadzać�nowe�rozwiązania�w�ho-
dowli.�Od�kilku�lat�wprowadziliśmy�do�produkcji�odchów�
bez�antybiotyków�już�od�momentu�urodzenia�się�prosiąt.�
W�programie�mamy�obecnie�5�ferm�macierzystych,�które�
produkują�prosięta�bez�antybiotyków.

Mamy� świetny� zespół� składający� się� z� lekarzy� wete-
rynarii,� zootechników� i� ludzi� mających� pasję� hodowla-
ną.�Wszyscy� ciężko� pracują� na� to,� żeby� produkcja� była��
w�pełni�profesjonalna�i�na�wysokim�poziomie.�

Na�każdej�fermie�wprowadzamy�bardzo�wysoki�standard�
bioasekuracyjny,�po�to�żeby�ochronić�fermy�przed�choro-
bami� i�móc�dalej�bezpiecznie�rozwijać�produkcję.�Chce-
my,�żeby�nasze�fermy�były�nie�tylko�wysokoprodukcyjne,�
ale�i�bezpieczne.

Nasze�ambicje� i� cele�są� bardzo� duże.�Chcemy�wciąż�się�
rozwijać,�szukać�i�zachęcać�nowych�hodowców�do�współ-
pracy�z�nami,�pomagając�im�przy�tym.�

Fermy�macierzyste
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Zapraszamy� wszystkich� chętnych,� którzy� chcie�
liby� z� nami� rozwijać� tę� formę� produkcji.� Zapew�
niamy� w� pełni� profesjonalną� obsługę,� pomoc��
i� wsparcie� w� produkcji.� Pomożemy� zarówno��
w�zaprojektowaniu� fermy,�wybraniu�najbardziej� efek�
tywnych� rozwiązań� produkcyjnych,� zaplanowaniu�
produkcji,� szkoleniu� pracowników.� Gwarantujemy�
długoterminowe� umowy,� również� z� ciekawą� opcją��
premii�rozwojowej�.

Więc�jeśli�posiadasz�ziemię,�na�której�mogłaby�powstać�
ferma,� jesteś� właścicielem� budynku� i� jesteś� gotowy�
zmienić� formę�produkcji� lub� generalnie� chcesz�zacząć�
prowadzić�produkcję�na�fermach�macierzystych,�skon�
taktuj�się�z�nami!!!

Izabela�Piotrowska�tel.�608�647�247

Magdalena�Skrzypczyk�tel.�698�179�295

Wiesław�Krawczak�tel.�608�162�571

Izabela�Piotrowska

��u�h�ou��uo��h����������u�������u�������
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23� kwietnia� 2018� roku�mieliśmy� przyjemność� uczestniczyć��
w�otwarciu�nowopowstałej�chlewni�kurtynowej,�w�gospodar-
stwie�Państwa�Barbary� i�Grzegorza�Woźniaków,�w�miejsco-
wości�Rząśno.�

Całe�przedsięwzięcie,�od�projektu,�poprzez�budowę,�wypo-
sażenie�oraz�system�wentylacji,�zrealizowane�zostało�przez�
�rmę�Hog�Slat.�Budynek�posiada�stalową�konstrukcję.�Ściany�
nośne�do�wysokości�1�m�są�murowane;�powyżej�umieszczo-
no�poliuretanowe�płyty�warstwowe,�a�ściany�boczne�zbudo-
wane�są�z�pustaka�komórkowego�zbrojonego.�Dach�budynku�
pokryty� jest� płytą� warstwową� z� rdzeniem� izolacyjnym,� ze�
sztywnej�pianki�PU.

Na� system�wentylacyjny� chlewni� składają� się:� 4� warstwo-
wa� kurtyna� oraz� 8� kominów� o� średnicy� 80� cm.� Budynek�
podzielony� jest� na� 24� kojce� przeznaczone� do� hodowli� 960�
szt.� tuczników,� zaprojektowane� tak,� aby� spełniały� wymogi�
tzw.�„Premii�140�zł”,�która�zostanie�wypłacona�właścicielom��
w�ciągu�10�lat�współpracy�z�Agri�Plus.�Każdy�z�kojców�wypo-
sażony�jest�w�5�stanowiskowe�karmniki�skrzyniowe�oraz�po-
idła�miseczkowe,�wykonane�ze�stali�kwasoodpornej.�Na�całej�
powierzchni�budynku�podłogę�stanowi�betonowy�ruszt.

Część�kojców�posiada� podwójną� linię�wodną,�dzięki�czemu�
możemy�zastosować�optymalne�dla�zwierząt�leczenie.�Pasza�
podawana� jest� automatycznie� poprzez� spiralny� paszociąg��
z�2�silosów�o�pojemności�12�ton�każdy.

Parametry� środowiskowe� takie� jak:� temperatura,� wilgot-
ność� są� pod� stałą� kontrolą,� dzięki� najnowocześniejszemu�
systemowi� czujników� oraz� kompatybilnych� sterowników�
dostarczonych�przez��rmę�JOTAFAN.�Nowym�i�szczególnie�
ważnym�elementem�wentylacji� jest� system�sterowania�mi-
kroklimatem�z�regulatorem�JOTAFAN�VIRGO-INL�monitoru-
jący�i�rejestrujący,�oprócz�temperatury�i�wilgotności,�poziom�
dwutlenku�węgla�(CO2)�w�chlewni,�który�ma�najistotniejsze�
znaczenie� w� sezonie� jesienno-zimowym,� gdy� temperatura�
na�zewnątrz�spada�poniżej�0°C�i�regulator�mikroklimatu,�na�
skutek�obniżenia�temperatury�w�chlewni�powoduje�podnie-
sienie�kurtyn�i�przymknięcie�przepustnic�kominowych.�Pro-

blem� zbyt� wysokiego� stężenia�CO2�może�wystąpić� nawet�
w�sierpniu�lub�maju,�gdy�są�już�chłodne�noce,�a�okres�tuczu�
dopiero�się�rozpoczął�i�małe�zwierzęta�nie�są�w�stanie�ogrzać�
obiektu�na�tyle,�aby�rozwinęła�się�wentylacja�od�temperatu-
ry.�Wówczas�pomiar�stężenia�CO2�umożliwia�optymalizację�
wentylacji� i� zapewnienie� zwierzętom� odpowiedniej� dawki�
świeżego�powietrza�do�oddychania,�szczególnie,�iż�CO2�jako�
gaz�cięższy�od�powietrza�dodatkowo�„wypiera”�tlen�z�kojców.

W� nowoczesnej� hodowli� trzody� chlewnej� nie� jesteśmy��
w�stanie�uniknąć�pewnych�czynników�ryzyka,�ale�naszym�za-
daniem,�jako�hodowców�i�lekarzy,�jest�zapewnienie�systemu�
kontroli�czynników�środowiskowych,�w�zakresie�warunkują-
cym�dobrostan�naszym�zwierzętom.

Takie�bezpieczeństwo�jest�nam�w�stanie�zapewnić�ciągła�pra-
ca�czujnika,�umożliwiająca�pomiar�bieżącego�stężenia�CO2�
oraz� obserwację� dobowych� oraz� tygodniowych� amplitud�
poziomu� dwutlenku� węgla� w� postaci� wykresów,� a� przede�
wszystkim�sterowanie�wentylacją�w�zależności�od�poziomu�
CO2.

Jeśli�poziom�CO2�osiągnie�2000�ppm,�regulator�VIRGO-INL�
spowoduje�uruchomienie�systemu�wentylacji,�celem�wymia-
ny� powietrza.�W� chlewni� jednak� parametrem�nadrzędnym�
jest� temperatura,� dlatego� zbyt�duże�wychłodzenie� chlewni�
spowoduje� podniesienie�kurtyn,�pomimo�wysokiego�stęże-

Ferma�Rząśno
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nia� dwutlenku� węgla.� Gdy� stężenie� CO2� przekroczy� normę�
3000�ppm,�zostanie�uruchomiony�alarm,�a�system�powiadomi�
o�tym�właścicieli�przez�telefon.�Dzięki�aplikacji�mobilnej,�wła-
ściciel�jest�w�stanie�monitorować�parametry�środowiskowe�w�
chlewni�oraz�na�bieżąco� je�mody�kować�z�domu,�przy�użyciu�
komputera�lub�telefonu.�

Na� zdjęciu� poniżej� syn� kontrahenta� Marcin� Woźniak� oraz�
Andrzej� Zagórski� z� �rmy� JOTAFAN� sprawdzają� działa-
nie� alarmu� i� systemu� kontroli� warunków� środowiskowych��
w�aplikacji�mobilnej.

Dzięki�współpracy�właścicieli�chlewni�oraz��rm�Agri�Plus,�Hog�
Slat�i�JOTAFAN�powstał�nowoczesny�obiekt,�spełniający�wszel-
kie�wymogi�bioasekuracji�oraz�dobrostanu�zwierząt.�Obecnie�
ferma�Rząśno�zakończyła� już�4�loty�tuczowe�z�średnim�wyni-
kiem�FCR�2,51� kg/kg� przyrostu.�Na� uwagę� zasługuje� fakt,� iż�
na�fermie�nie�wystąpiły�dni�z�przekroczonym�stężeniem�CO2�
powyżej�stanu�3000ppm.�Świadczy�to�o�wysokiej�skuteczno-
ści�systemu�wentylacji�oraz�sprawności�czujnika�CO2.�Bieżąca�
kontrola�parametrów�środowiskowych�powietrza�ma�ogrom-
ny�wpływ�na�wyniki�produkcyjne�i�przynosi�wymierne�korzyści��
�nansowe�hodowcy.

Monika�Kokosińska�-�Przygodzka

lekarz�weterynarii

Andrzej�Zagórski

�rma�JOTAFAN



8

Ferma�Turostówko�

Panowie� Grzegorz� oraz� Filip� Hernaccy,� ojciec� wraz��
z� synem� z�miejscowości� Turostówko�w�powiecie� gnieź-
nieńskim�o��rmie�Agri�Plus� słyszeli� już� jakiś� czas� temu.�
Wszystko� za� sprawą� działającej� po� sąsiedzku� tuczarni��
w�Turostowie.� Jednak� zanim� zapadła� decyzja� o� nawią-
zaniu� współpracy� sprawdzili� wiarygodność� �rmy� w�
branżowej� prasie,� a� także� zasięgnęli� informacji� wśród�
znajomych�hodowców.�Upewniwszy�się,�że�Agri�Plus�to�
rzetelna��rma�o�ugruntowanej�pozycji�na�rynku,�posta-
nowili�spróbować�swoich�sił�w�tuczu�kontraktowym.

Pierwsze�zwierzęta�przyjechały�na�fermę�19.04.2019�r.,�
a� tam� tra�ły� na� niemal� „luksusowe”� warunki.� Budynek�
jeszcze�pachniał�nowością.�Obiekt�o�wymiarach�15,8�m��
x�72�m�został�podzielony�na�3�komory,�dwie�większe�po�
12�kojców�oraz� jedną�mniejszą�z�8�kojcami�po�40�sztuk�
każdy.�Takie�rozwiązanie�pozwala�na�swobodną�selekcję�
zwierząt�w�trakcie�chowu.�W�każdym�kojcu�zastosowano�
karmniki�z�5�przegrodami,�co�zapewnia�lepszy�dostęp�do�
paszy.�Zgodnie�z�wymogami�na�każde�10�sztuk�przypada�
jedno�poidełko.�Na�całej�powierzchni�budynku�podłogę�
stanowią� betonowe� ruszta.� Ferma� dodatkowo� wypo-
sażona� jest� w� automatyczne� paszowanie� oraz� automa-
tyczną�wentylację�kurtynową�z�możliwością�oddzielnego�
ustawienia�żądanej�temperatury�na�każdej�z�trzech�kmór.

Ciekawym� rozwiązaniem� jest� zamontowanie� wagi� pod�
każdym�z�dwóch�27�tonowych�zbiorników�na�paszę.�Sta-
nowi�to�ogromną�pomoc�w�hodowli,�pozwala�na�codzien-
ną�kontrolę�zużycia�paszy�oraz�na�monitorowanie�słab-
szego�apetytu�świń�np.�w�trakcie�letnich�upałów.

Należy�wspomnieć,� że�nie� tylko� świnki�mają� doskonałe�
warunki.�Przy�budynku�znajduje�się�duże�pomieszczenie�
socjalne�z�wydzieloną�łazienką,�wyposażoną�w�umywal-
kę,�toaletę�oraz�prysznic,�co�stawia�fermę�na�bardzo�wy-
sokim�poziomie�pod�względem�bioasekuracji.

Obecnie� gospodarze� są� w� trakcie� stawiania� ogrodze-
nia� wokół� chlewni,� tak� aby� wszystko� było� dopięte� na��
ostatni�guzik.

Trzeba�przyznać,�że�wizyty�na�fermach�takich�jak�Panów�
Grzegorza�i�Filipa�Hernackich�to�sama�przyjemność.�Po-
zostaje�podziękować�gospodarzom�za�powierzone�zaufa-
nie� oraz� życzyć� samych�sukcesów�w�hodowli� i�owocnej�
współpracy�z��rmą�Agri�Plus.

Paweł�Ciukaj

lekarz�weterynarii
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Na� kolonii� wsi� Łążyn� położonej� w� powiecie� iławskim��
w� województwie� warmińsko-mazurskim� znajduje� się�
niewielkie�gospodarstwo�Pana�Piotra�Derkowskiego.�Od�
lat�w�gospodarstwie�prowadził�on�hodowlę�i�chów�trzody�
chlewnej.�Najpierw�w�cyklu�zamkniętym,�później�próbu-
jąc�sił�w�chowie�kontraktowym.�Nie�do�końca�spełniało�to�
jego�oczekiwania��nansowe,�dlatego�też�posiłkował�się�
pracą�na�etacie�w�pobliskim�miasteczku

Latem� 2017� roku� Pan� Piotr� skontaktował� się� z� Agri�
Plus�i�podpisał�umowę�na�odchów�520�sztuk�tuczników.�
Współpraca� układała� się� bardzo� dobrze� i� hodowca�był�
zadowolony.�Dzięki� stabilnej� i� przewidywalnej� produk-
cji� zrodził� się� pomysł� rozwoju� gospodarstwa� i� budowy�
nowej� chlewni.� Pan� Piotr� Derkowski� przygotował� nie-
zbędną� dokumentację� i� w� lutym� 2019� roku� rozpoczął�
inwestycję.�Nie�chciał�ubiegać�się�o�dotację,�a�inwestycję�
oparł�na�kredycie� inwestycyjnym�banku�BGŻ�BNP�Pari-
bas.�Prace�budowlane�powierzył�lokalnemu�wykonawcy.

Ściany�budynku�zostały�wykonane�z�cegły�protherm�38�
cm,�a�dach�z�płyty�warstwowej�–�styropian�12,5�cm.�Na�
podłodze�znajdują�się�ruszta�betonowe,�szczelina�17�mm�
�rmy� Galbet.� Pod� całością� rusztów� jest� dwumetrowy�
zbiornik� –� wanna� co� pozwoli� magazynować� gnojowicę�
ponad� pół� roku.� Całość� wyposażenia� dostarczyła� i� za-
montowała� �rma�TerraExim�–�Agroimpex.�Budynek�za-
opatrzony�jest�w�automatyczny�system�zadawania�wody�
i�paszy,�w�skład�którego�wchodzi�silos�o�pojemności�25t��
i� paszociąg� koralikowy.� W� każdym� kojcu� znajduje� się�
tubomat� czterostanowiskowy� i� 4� poidła� miseczkowe.�
Wymianę� powietrza� zapewnia� 12� wentylatorów�o� wy-
dajności�13000�m3/h�każdy�i�42�wloty�powietrza�o�prze-
pustowości� po�3000�m3/h.�W�budynku�znajdują� się� 32�
kojce�o�łącznej�powierzchni�952�m2,�co�daje�1200�miejsc�
tuczowych.� Słupki� użyte� do� budowy�wygrodzeń� wyko-
nane� są� ze� stali� kwasoodpornej,� a� same� wygrodzenia��
z�płyty�PCV.

Wysoka�jakość�użytych�materiałów,�jak�też�zastosowane�
nowoczesne�technologie�gwarantują�wysoką�jakość�pro-
dukcji�i�zachowanie�najwyższych�standardów�dobrosta-
nu�zwierząt.

Pierwsze� zasiedlenie� nowego� budynku� odbyło� się�
16.08.2019�roku.�Obecnie�hodowca�posiada�kontrakt�na�
odchów�1720�sztuk�tuczników�i�poświęca�się�pracy�tylko�
i�wyłącznie�w�gospodarstwie.
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Szanowni�Państwo!

Po� zimie� -� okresie�względnego� spokoju,�wiosną� br.�spo-
dziewaliśmy�się�zwiększonych�przypadków�ASF�u�dzików,�
a�przede�wszystkim�ognisk�w�stadach�trzody�chlewnej.

Mieliśmy�świadomość,� że� nie� zagwarantujemy� całkowi-
tej� eliminacji� tej�świńskiej� choroby.�Wiedzieliśmy� za� to,�
że�wszelkie�dostępne�działania�pro�laktyczne�i�przeciw-
działanie� ewentualności� rozprzestrzeniania� się� wirusa�
ASF�mogą�zmniejszyć�rozmiary�problemu�.

Przy� akceptacji� trzech� wiodących� hodowlanych� i� mię-
snych� organizacji� branżowych�wydaliśmy�w�ponad�100�
tyś.� egzemplarzy� ulotkę,� (w� załączeniu),� którą� poprzez�
wiele� dziesiątek� różnych�systemów�dystrybucji�przeka-
zaliśmy�do�hodowców�w�kraju.

Jednocześnie�już�tylko�w�ramach�Agri�Plus,�pion�produk-
cji�kierowany�przez�Dyrektora�Pawła� Iskrzak,�ogromnie�
doświadczonego�lekarza�weterynarii,�osoby,�która�kilku-
krotnie�wraz� Inspekcją�Weterynaryjną� współkierowała�
likwidacją�ognisk�ASF,�zorganizował�szkolenia�z�zakresu�
bioasekuracji�i�ogólnie�walki�z�ASF.�Wzięło�w�nich�udział�
ponad�1� 000�hodowców,� lekarzy�weterynarii�z� rożnych�
Inspekcji� Powiatowych,� pracowników� leśnictwa,� policji,�
lokalnych�sztabów�kryzysowych�itd.�W�wielu�szkoleniach�
brał�udział�Pan�Profesor�Zygmunt�Pejsak�-�wybitny�znaw-
ca�problemu.�Bardzo�ciekawe�były�też�wykłady�Dyrekto-
ra�Regionalnego�Agri�Plus,�lek.�wet.�Pawła�Boroń.�Dzielił�
się� on� doświadczeniami� rozpoznawania� choroby� ASF�
wśród�świń,�a� także�wszystkimi�aspektami�dotyczącymi�
likwidacji�ognisk�ASF�w�stadach�świń,�w�których�brał�oso-
biście�udział.

Dr�Mirosław�Dackiewicz

Dyrektor�ds.�Rozwoju�i�PR

ASF�-�nadal�groźny�-�
trudne�lato�-�trudna�walka
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W� niewielkiej� wsi� Wawrowice� pod� Nowym� Miastem�
Lubawskim�mieści�się�nieduży,� rodzinny�kurnik.�Opiekę�
nad�tym�obiektem�sprawuje�pani�Magdalena�Lendzińska,�
która�radzi�sobie�z�tym�zadaniem�wzorowo.�Przed�współ-
pracą�z�nami�zajmowała�się�ona�hodowlą�kur�niosek�dla�
odbiorców�prywatnych,�a�obecnie�w�kurniku�hoduje�11�
tysięcy�sztuk�kurczaka�brojlera.�Obiekt�jest�wyposażony�
w�sposób�tradycyjny.

Nie� dla� każdego� ho-
dowcy� oczywistą�
sprawą� jest� regular-
na� kontrola� sytuacji�
na� kurniku,� jednak�
pani� Magdalenie� nie�
trzeba� przypominać�o�
systematycznym� ob-
chodzie,� zachowaniu�
niezbędnych� zasad�
bioasekuracji� oraz� re-
gularnym� monitoro-
waniu� stanu� zdrowia�
stada.� Obejmuje� to�
m.in.� codzienną� ob-
serwację� zachowania�

i�wyglądu� kurczaków,� regularne�ważenie,�monitorowa-
nie�spożycia�paszy�i�wody�oraz�podawanie�suplementów��
i� leków�w�sposób�zgodny�z�zaleceniami.�Staranna� i�czę-
sta� kontrola� stanu� zdrowia� ptaków� pozwala� na� szybką�
reakcję� i�wsparcie� lekarsko�–�weterynaryjne�w�walce� z�
chorobą.

Doskonała�opieka�hodowczyni�wraz�z�nadzorem� lekar-
skim� i� merytorycznym� zapewnionym� przez� Agri� Plus�
przyniosły�wymierne�skutki�w�postaci�osiągnięcia�premii�
bliskiej�maksymalnej�już�w�pierwszym�rzucie�prowadzo-
nym�we�współpracy�z�nami.�Postawa�pani�Magdaleny�po-
winna�być�wzorem�dla�wszystkich�hodowców,�pokazuje�
bowiem� jak� wiele� można� osiągnąć� troskliwie� zajmując�
się� stadem.� Szczególnie� istotne� dla� nas�wszystkich� bę-
dzie�to�już�niedługo,�bowiem�przyszłość�chowu�brojlera�
będzie�wiązała�się�z�brakiem� stosowania�antybiotyków�
oraz�będzie�opierać�się�na�dobrej�opiece�zootechnicznej��
i� respektowaniu� zasad� bioasekuracji.� Hodowcy� prze-
strzegający�zasad�pani�Magdaleny�nie�będą�mieć�proble-
mu�z�przestawieniem�się�na�nowoczesny�chów�drobiu.

Adrianna�Żyta
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Niezmiernie�miło�nam�poinformować�Państwa,�że� leka-
rze�weterynarii�Agri�Plus�cały�czas�podążają�za�nowinka-
mi� w� diagnostyce,� anatomopatologii,� pro�laktyce� oraz��
w�innych�segmentach�związanych�pośrednio�i�bezpośred-
nio� z� trzodą� chlewną.� Tym� razem� odbyliśmy� szkolenie��
w�Stanach�Zjednoczonych.

W�dniach�27.04.� -� 10.05.2019r.�w� składzie� dwuosobo-
wym:�Rafał�Niemyjski�oraz�Jarosław�Krzysztoń,�uczest-
niczyliśmy�w�szkoleniach,�które�odbyły�się�w�Iowa�State�
University�-�Ames�(USA).�Panel�szkoleniowy�obejmował�
zajęcia� teoretyczne,� gdzie� wykładowcami� byli� najlepsi�
specjaliści�Medycyny�Weterynaryjnej�miejscowego�uni-
wersytetu�jak�i�lekarze�weterynarii�praktycy.

Szkolenie�zawierało�również�sporą�dawkę�praktyki�oraz�
zajęcia�w�laboratorium,�gdzie�pracując�w�zespołach�sta-
raliśmy� się� zdiagnozować� przyczyny� problemów� zwie-
rząt�na�poszczególnych�fermach.

W�szkoleniu�uczestniczyło�19�lekarzy�weterynarii�z�ca-
łego�świata�z� takich�krajów� jak:�Dania,�Litwa,�Rumunia,�
Tajlandia,� Filipiny,�Wietnam,�Australia,�Argentyna,�We-
nezuela�oraz�my�z�POLSKI.

Chcielibyśmy�podziękować��rmie�Boehringer�Ingelheim�
za�możliwość�uczestnictwa�w�tym�jakże�ważnym�i�cieka-
wym�wyjeździe.�Jesteśmy�przekonani,�że�wiedza�zdoby-
ta� za� oceanem�pomoże� nam� jeszcze� lepiej�wykonywać�
naszą�codzienną�pracę,�a�przez�to�pomagać�naszym�ko-
leżankom� i�kolegom�z�Agri� Plus� oraz�wszystkim�współ-
pracującym� z� nami� hodowcom.� Tylko� ciągle� ucząc� się��

i�podążając�za�światowymi�
trendami� jesteśmy� w� sta-
nie�być�coraz�lepsi�w�tym�co�
robimy,� a�wszystko� dla�na-
szych� wspólnych,� lepszych�
wyników�i�dużej�satysfakcji�
z�tego�co�robimy.

Rafał�Niemyjski

Lekarz�Weterynarii�Fermy�
Macierzyste

Jarosław�Krzystoń

Regionalny��
Lekarz�Weterynarii
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Pig�Health�Training
w�GD�Academy

W�dniach�06-10.05.2019r.� odbyła� się� kolejna� edycja� pre-
stiżowego�szkolenia�dotyczącego�zdrowia�świń�w�ośrodku�
naukowym�w�Deventer.�W�związku�z�dbałością�o�nieustan-
ny�rozwój�pracowników�Agri�Plus,�nasza�organizacja�regu-
larnie� inwestuje�w�naszą�wiedzę.�Tym�razem�to� ja�miałam�
przyjemność�uczestniczyć�w�szkoleniu�w�Deventer.�

Deventer� jest� jednym� z� najstarszych�miast�w� Holandii,�
usytuowanym�wzdłuż�rzeki�IJssel,�w�prowincji�Overijjsel.�
Uczestnicząc�w�szkoleniu,�miałam�możliwość�zwiedzenia�
tego�pięknego�miasta�i�okolic,�podziwiania�zabytkowych�
ulic,�budynków,�rzeźb,�fontann.

Hotel,� w� którym� spali� uczestnicy� kursu,� znajdował� się��
w�ścisłym�centrum�miasta.�Codziennie�dojeżdżaliśmy�bu-
sikiem�do�instytutu�w�towarzystwie�przemiłych�kierow-
ców,�chętnie�opowiadających�ciekawostki�o�mieście.

Szkolenie�miało�miejsce�w�ośrodku�GD�Academy.�Ośro-
dek� ten� ma� jedno� z� największych� laboratoriów� wete-
rynaryjnych� na� świecie.� Prowadzi� szkolenia� związane��
z�chorobami�zwierząt�dla�pracowników�gospodarstw�i�ich�
lekarzy�weterynarii,�dla�weterynaryjnego�przemysłu�far-
maceutycznego,�przemysłu�paszowego�i�dla�rządu.

Główne�gatunki�zwierząt,�którymi�zajmuje�się�GD�Acade-
my�to�świnie,�bydło,�drób,�owce,�kozy.

Kursanci� pochodzili� z� różnych� krajów� świata.� Oprócz�
mnie�słuchaczami�byli�ludzie�z�takich�krajów�jak:�Anglia,�
Filipiny,� Izrael,� Holandia,� Portugalia,� Rosja,� Hiszpania.�
Mieliśmy�okazję�wymieniać� się� doświadczeniami� i� opo-
wiadać�o�problemach�w�naszych�krajach.

Tematyka� szkolenia� była� szeroka.� Dotyczyła� chorób�
układu�pokarmowego�świń,�chorób�układu�oddechowe-
go,�rozrodczego,�układu�ruchu,�prawidłowego�stosowa-
nia� antybiotyków,� sposobu� wykonywania� sekcji� zwłok,�
histopatologii,� bioasekuracji� i� higieny,� interpretacji� wy-
ników� laboratoryjnych.� Omawialiśmy� przypadki� z� te-
renu,� wspólnie� zastanawialiśmy� się� nad� rozwiązaniem�
problemów.�Okazuje�się,�że�dyzenteria�i�APP�to�choroby�
powszechne� na� całym� świecie,� i� mimo� wielu� lat� badań�
nad�najlepszym�rozwiązaniem�tych�problemów,�dotych-
czas� nie�znaleziono� idealnego� „lekarstwa”-�w�przenośni��
i�dosłownie.�Holandia�jako�kraj�ma�ograniczenia�w�stoso-
waniu�antybiotyków.�Takie�ograniczenia�również�czekają�
Polskę� i� resztę� Europy.� Aby� zminimalizować� użycie� le-
ków,�duży�nacisk�stawiany�jest�na�higienę,�przygotowania�
budynków�do�zasiedlenia�i�prawidłowe�zarządzanie�siarą.

Nie�zabrakło�wykładu�o�ASF�-�chorobie,�której�boi�się�cały�
świat.�Podkreślano�ogromne�znaczenie�bioasekuracji�i�hi-
gieny.�Przedstawiano�możliwe�wektory�choroby,�objawy��
i�znaczenie�ekonomiczne.

Mieliśmy�okazję�zwiedzić�laboratorium�i�poznać�możliwo-
ści� tego� ośrodka.�Odwiedziliśmy� jedną� z� holenderskich�
ferm� (tuczarnia),� która� wyposażona� jest�w� inteligentne�
karmniki�mogące�ważyć� świnie.� Program�komputerowy�
przewiduje� wagi,� pokazuje� wykresy� nt.� poboru� paszy,�
przyrostów.�Jest�to�ferma�dwuletnia,�prowadzona�przez�
małżeństwo.� Zrelaksowane� świnie� (do� zabawy� łańcu-
chy� i�piłki� relaksujące)�karmione�są�paszą�granulowaną,��
a�aby�wzmocnić�odporność�zwierząt�podawany�jest�pro-
biotyk� w� formie� sprayu,� rozpylany� kilka� razy� dziennie��
w�budynku.

Pięć�dni�szkolenia�minęło�szybko.�Wszyscy�uczestnicy�nie�
kryli�zadowolenia�z�wizyty�w�Deventer.

Kurs,� w� którym� brałam� udział,� pozwolił� uczestnikom�
usystematyzować�swoją�dotychczasową�wiedzę,�a�także�
wzbogacić�o�doświadczenia�zdobyte�w�ciągu�tego�inten-
sywnego�tygodnia.

Magdalena�Czaplińska

Regionalny�Lekarz�Weterynarii
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wyróżnienie�dla�Agri�Plus

Na�wstępie�tego�krótkiego�artykułu�chciałbym�wyjaśnić�
co�to�jest�ROI�AWARDS.�

Jest�to�coroczna�gala�organizowana�w�mieście�Smith�eld�
w�stanie�Virginia�w�USA.�Wręczane�są�na�niej�nagrody�w�
różnych� kategoriach� dla� pojedynczych� osób� lub� zespo-
łów�za�szczególne�osiągnięcia�dla�grupy�Smith�eld.�

W�tej�edycji�ROI�Awards�2019,�po�raz�pierwszy�w�historii,�
do�nagrody�w�kategorii�Odpowiedzialność�nominowany�
został�zespół�z�Polski�w� osobach�Paweł� Iskrzak,�Marek�
Stepanik,�Paweł�Stępień,�Paweł�Boroń.

Nie�będę�rozpisywał�się�na�temat�znaczenia�słowa�odpo-
wiedzialność.�Mam�nadzieję,�że�każdy�z�nas�wie�co�znaczy�
być�odpowiedzialnym�w�życiu�zawodowym�i�osobistym.

Ale�do�rzeczy.�Zanim�zostaliśmy�nominowani�do�nagrody,�
musieliśmy�zostać�zgłoszeni.�Dokonała�tego�nasza�super�
szefowa�Monika� Ejchart� –�Dyrektor� Zarządzający� Agri�
Plus.�W�imieniu�całego�zespołu�pragnę�jej�za�to�serdecz-
nie�podziękować�.

Mnie�osobiście�spotkał�ogromny�zaszczyt�i�wyróżnienie.�
Miałem�okazję�uczestniczyć�w�rozdaniu�nagród� i�być�na�
wspaniałej�gali.�Ciężko�znaleźć�odpowiednie�słowa,�żeby�
opisać�co�czułem.�Na�pewno�dumę,�że�od�kilkunastu� lat�
pracuję�z�tak�wspaniałym�zespołem�ludzi.�Wielkie�dzięki�
Agri�Plus,�bez�Was�ta�nagroda�byłaby�nieosiągalna!

Teraz� kilka� słów� o� ceremonii,� bo� to� naprawdę� było�
wspaniałe,� bardzo� profesjonalne� przedsięwzięcie,��
w�którym� uczestniczyło� ponad� 300� osób� z� całej� grupy�
Smith�eld.�Była�bogata�oprawa�multimedialna�i�muzyka��
w�stylu�amerykańskim.

Zanim� jednak� tra�liśmy�na� uroczystą� galę,� dzień� wcze-
śniej� odbyło� się� spotkanie� z� komisją,� która� typowała�
zwycięzców�z�każdej�kategorii.�Komisję�najbardziej�inte-
resował�temat�ASF�w�Polsce:�jak�sobie�radzimy,�jakie�po-
dejmujemy�działania,�co�robimy,�żeby�nie�dopuścić�wirusa�
do�naszych�ferm.�Razem�z�Moniką�Ejchart�podkreślaliśmy�
jak� ogromny�nacisk� kładziemy�na� bioasekurację.�Nasza�
procedura� bioasekuracji,� nasz�system�blokowania� ferm,�
nasz�system�postępowania�po�wybuchu�ogniska�–�pełna�
identy�kalność� transportu,� ruchu� lekarzy,� to� wszystko�
zrobiło�ogromne�wrażenie�na�członkach�komisji.

Podkreślam,� bioaseku-
racja� to� na� dziś� najważ-
niejsze�w�walce�ASF.�Czy�
kolejne� ogniska� będą?�
Tak,� będą.� Czy� na� na-
szych� fermach,� oby� nie.�
Ale� jeżeli� zapewnimy�
bioasekurację,� możemy�
czuć� się� bezpiecznie,�
choć� nie� komfortowo,�
musimy� być� odpowie-
dzialni�za�to�co�robimy.

Następnego�dnia�odbyła�się�uroczysta�gala,�podczas�któ-
rej�była�prezentacja�pretendentów�do�nagród�ROI�oraz�
rozdanie�nagród�w�każdej�kategorii.�Odnieśliśmy�ogrom-
ny�sukces�jako�Agri�Plus.�Zostaliśmy�wyróżnieni�w�USA�za�
to�jak�pracujemy,�za�to�co�robimy.

Kończąc,�ogromne�podziękowania�dla�całej�rodziny�Agri�
Plus:�wszystkich� pracowników,�hodowców�współpracu-
jących�z�Agri�Plus.�Bez�Was,�bez�Waszego�zaangażowania�
w�to�co�wspólnie�robimy,�nie�byłoby�tej�nagrody�.

Ja�zawsze� jestem�wierny�zasadzie,�że�sukces�to�zasługa�
Wszystkich.

Paweł�Boroń

Dyrektor�Regionalny�Polska�Południowo�-�Wschodnia



��

Certy�kowany�chów
trzody�chlewnej
Nie� każdy� z�Nas� jest� tego� świadomy,� jednak� nasza� dzia-
łalność� nie� polega� tylko� i� wyłącznie� na� chowie� trzody�
chlewnej.� Tak� naprawdę� jesteśmy� producentami� żywno-
ści.�Produkt�naszej�wspólnej�pracy�sprzedawany� jest� da-
lej�zarówno�do�obiorców�indywidualnych�jak�i�odbiorców�
masowych.� Bardzo� często� wiąże� się� to� z� koniecznością�

spełnienia� określonych,� niekiedy� bardzo� wyśrubowa-
nych� standardów� produkcyjnych.� Tak� naprawdę� każdy��
z� odbiorców� ma� inne� wymagania.� Niejednokrotnie�
uczestniczyliście� Państwo� w� produkcji� trzody� chlew-
nej�dla�określonego�odbiorcy,�m.in.�Tesco.�Wiązało�się�to��
z�utrzymaniem�zwierząt,�które�np.�nie�miały�obcinanych�ogo-
nów.�W�chwili�obecnej�skupiliśmy�się�na�wdrażaniu�standar-
dów,�które�zaspokoiłyby�wymagania�szerszego�grona�na-
szych�klientów.�Część�z�ferm�współpracujących�z�Agri�Plus�
objęta�jest�standardem�produkcji�pierwotnej�Global�G.A.P.��
Jest� to� międzynarodowy� standard,� który� swo-
im� zakresem� obejmuje� nie� tylko� dobrostan� zwierząt��
i� bioasekurację,� ale� także� higienę,� BHP� czy��
ochronę�środowiska.

Cały� czas� rozwijamy� również�nasze� standardy� produkcji�
w�systemie�Antibiotic�Free,�który�był�odpowiedzią�na�za-
potrzebowanie� rynku� na� wieprzowinę� wyprodukowaną�
bez� stosowania� antybiotyków� odpowiednio� od� urodze-
nia�zwierząt�lub�od�etapu�tuczu.�Standard�Global�Gap�jest�
sukcesywnie�wdrażany� na�pozostałych� fermach,� tak� aby�
100%� naszej� produkcji� spełniało� wszystkie� wymagania�
tego�certy�katu.

Co�Nas�czeka�w�przyszłości?�Musicie�Państwo�mieć�świa-
domość�tego,� iż�aby�obecnie�sprzedać�na�rynku�wieprzo-
winę�nie�wystarczy�po�prostu�ją�wyhodować.�Świadomość�
konsumentów� rośnie,� a� często� każdy� zakup� żywności�
poprzedzony� jest� analizą�w� jaki� sposób� prowadzony� był�
chów�zwierząt.�Stąd�też�w�mojej�ocenie�na�podstawie�ana-
lizy�oczekiwań�klientów�mogę�śmiało�stwierdzić,�iż�presja�
na� chów�w�oparciu� o� określone� standardy� produkcji� bę-
dzie�coraz�większa,�a�naszym�zadaniem�będzie�sprostanie�
tym�oczekiwaniom.�

Bartłomiej�Matysiak

Medendżer�ds.�Jakości�i�Ochrony�Środowiska
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Szanowni�Państwo,

Po� raz� kolejny� mam� przyjemność� pisać� do� Państwa.�
Wydanie� dwudziestego� piątego� biuletynu� jest� dobrym�
momentem� na� chwilę� re�eksji.� Spojrzenie� wstecz� po-
zwala�dostrzec�ogrom�wykonanej�pracy,� jak�również�na-
brać� dystansu,� który� pozwala� ocenić� dokonania� z� nieco��
innej�perspektywy.

Bezpieczeństwo,� tak� samo� jak� pozostałe� obszary,� musi�
rozwijać�się�z�biegiem�czasu.�Coś,�co�było�dobrym�rozwią-
zaniem� kiedyś,� niekoniecznie� sprawdza� się� teraz.� Zmie-
niają� się� sposoby� hodowli,� rozwija� transport,� pojawiają�
nowe�zagrożenia.�Nasza��rma�ewoluuje�i�rozszerza�swoje�
działania,�wzrasta�skala�produkcji.�Miło�mi�Państwa�poin-
formować,�że�nasz�Dział�Bezpieczeństwa�rozwija�się�pro-
porcjonalnie�z�duchem�czasów,�adekwatnie�pracując�nad�
wydajnością�i�skutecznością.

W�naszej�codziennej�pracy�coraz�większą�rolę�odgrywają�
zabezpieczenia� techniczne� i� elektroniczne� formy�nadzo-
ru.�Na�rynku�pojawiają�się�nowe,�dużo�lepsze�modele�ka-
mer,�nawet� takie,� które� pozwalają�monitorować� obiekty��
w�kompletnej�ciemności,�lub�takie,�które�same�monitorują�
obiekt� i�wcześnie�wykrywają� pojawiające� się� zagrożenia�
pożarowe,� co� nie� jest� bez� znaczenia� w� dobie� obecnych�
letnich�suszy.�Systemy�alarmowe� stają�się�bardziej�czułe��
�i�mniej�omylne,�a�GPSy�bardziej�dokładne.�W�codzienność�
pracy� ochrony� i� nadzoru� powoli� wpisują� się� drony� oraz�

zdjęcia�satelitarne.�Cała�ta�technika�używana�we�właściwy�
sposób,�pozwala�nam�nieustannie�monitorować�i�zapew-
niać�bezpieczeństwo�naszej�produkcji,�a�także�naszych�lu-
dzi�oraz�inwentarza�i�upraw.

To� jest� właśnie� tytułowy� „Właściwy� Kierunek”.� Chcąc�
utrzymać� jakość� produkcji� i� konkurencyjność� na� rynku,�
chcemy�inwestować�w�rozwiązania�elektroniczne.�Stawia-
my�nie�na�ilość�zabezpieczeń,�a�na� ich�jakość�i�niezawod-
ność.�Jeżeli�Państwo�w�swoich�hodowlach�chcą�wydajnie�
podnieść� nadzór,� ograniczyć� straty� lub� po� prostu� pod-
nieść�bezpieczeństwo�osób�i�mienia,�zdecydowanie�pole-
camy�właśnie�ten�kierunek.�Już�część�z�Was�skorzystała�
z� porad� naszych� pracowników,� budując� własne� systemy�
kamer,�czy�też�zabezpieczając�posesje�produkcyjne.�Nasi�
pracownicy� także� pomagają� przy� wyjaśnianiu� wszelkie-
go� rodzaju� niezgodności� lub� spraw�o� charakterze� utraty�
mienia.�Jesteśmy�dumni,�że�odnosząc�sukcesy�na�tym�polu�
pomagamy� naszym� kontrahentom,� hodowcom,� partne-
rom� i� że�wspólnie�możemy� dalej� podąż� ścieżką� rozwoju��
i�doskonalenia.

Życzę� Państwu� i� sobie,� aby� w� siedemdziesięciu� pięciu�
kolejnych� biuletynach�pojawiały�się� tylko� informacje�po-
myślne�zarówno�dla�Państwa�jak�i�dla�nas.

Tomasz�Gonta

Security�Manager

Właściwy�kierunek
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Kwes�a�bezpieczeństwa�pracowników�to�ważny�aspekt�
zarządzania,�a�także�kwes�a,�która�nie�schodzi�na�„dru�
gi�plan”�osób�zarządzających�w�dużej�międzynarodowej�
organizacji� jaką� jest�Agri�Plus.�W�dzisiejszych�czasach,�
nowoczesne�organizacje�poświęcają�dużo� czasu,� środ�
ków��nansowych�jak�i� ludzkich,�na�wdrożenia�systemu�
zarządzania�bezpieczeństwem,�który�odpowiada�ich�po�
trzebom�biznesowym�i�produkcyjnym.

Skuteczność�wdrożonego�systemu�ma�wpływ�na�wyniki.�
Mogą�być�one�zarówno�negatywne,�jeśli�jest�uciążliwy�lub�
biurokratyczny,� bądź� pozytywny.� Aby� oddziaływać� po-
zytywnie,�system�powinien�działać�sprawnie,�w�zgodzie��
z�ogólną� strategią� zarządzania� �rmą,�w� sposób� umożli-
wiający�osiąganie�założonych�celów�produkcyjnych.

Agri�Plus�na�przełomie�ostatnich�lat�efektywnie�wprowa-
dza�warunki�pracy�opierające�się�na�systemie�zarządza-
nia�bezpieczeństwem�pracowników.

System� Zapobiegania� Urazom� Podczas� Pracy� SIPS� to�
nasz�autorski�program,�który�rozwijamy�wraz�z�całą�gru-
pą� kapitałową.� Poprzez� zawarte� w�nim� elementy� takie�
jak:

�� szkolenia�wpływające�na�zaangażowanie��
pracowników

�� codzienne�przeprowadzanie�rozmów�w�celu�identy-
�kacji�zagrożeń�przez�kierowników�lokalizacji

�� przestrzeganie�procedur�i�instrukcji

�� ciągle�doskonalenie�najwyższego�kierownictwa�
organizacji

Znacząco� wpłynęliśmy� na� świadomość� dotyczącą� bez-
pieczeństwa�w�produkcji.�Zaangażowanie�pracowników,�
które� obserwujemy� w� dużej� mierze� przekłada� się� na�
zmniejszenie� ilości�wypadków� i� redukcję�absencji�zwią-
zanej�z�ich�rekonwalescencją.

Wszystkie� te� czynniki� odzwierciedlają� lepsze� wyniki�
biznesowe�dla�przedsiębiorstwa,� a� tym� samym,� �nanse�
naszych�pracowników.�Z�roku�na�rok�poprawiamy�wyniki�
bezpieczeństwa� pracy,� na� przykład� skutecznie� zmniej-
szamy�ilość�wypadków�na�poszczególnych�lokalizacjach,�
co�odbierane� jest�w� lokalnym�środowisku� jako�kwestia,�
że�praca�z�Agri�Plus�nie�tylko�dla�hodowcy�jest�zawsze�na�
PLUS.�Nasi�pracownicy�mogą�czuć�się�bezpiecznie�i�wy-
konywać�swe�obowiązki�bez�obawy,�że�ich�zdrowie�i�życie�
jest�zagrożone.

Zachęcamy� do� skorzystania� z� naszych� doświadczeń��
i�wprowadzenia�w�swojej�działalności�rozwiązań�syste-
mowych� związanych�z�bezpieczeństwem�pracownika�w�
produkcji.�Gwarantujemy,� że� dobrze� dobrane� elementy�
przysłużą� się�w� prowadzeniu� biznesu� i� osiągnięciu�wy-
miernych�efektów�produkcyjnych�oraz��nansowych.

Zespół�BHP�Agri�Plus

Codzienne�starania�o�lepsze�jutro�
naszej��rmy�i�naszych�pracowników
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Szanowni� Państwo,� obowiązek� rejestracji� rolników��
w� BDO�budził� dużo� emocji� i� niejasności� interpretacyj-
nych.� Najnowsza� zmiana� prawa� wprowadziła� ograni-
czenia�w�obowiązku�rejestracji�w�BDO�w�odniesieniu�do�
rolników.� Obowiązek� ten� nie� dotyczy� rolników,� którzy�
gospodarują� na� powierzchni� użytków� rolnych� poniżej�
75� ha.�Oznacza� to,� iż�w� przypadku� gdy� gospodarujecie�
Państwo� na� gruntach� rolnych� o� powierzchni� do� 75� ha�
nie�macie�obowiązku�składania�wniosku�o�wpis�do�BDO.�
Oczywiście� zwolnienie� to� nie� dotyczy� rolników,� którzy��
w�związku�z�prowadzoną�działalnością�podlegają�wpiso-
wi�z�urzędu�np.�posiadających�pozwolenie�zintegrowane.�
Jeżeli�areał�Państwa�gruntów�przekracza�75�ha�wówczas�
wpis�do�BDO�jest�obowiązkowy�–�należy�złożyć�wniosek�

do�właściwego�Urzędu�Marszałkowskiego,�a�nadany�nu-
mer�umieszczać�na�wszystkich�dokumentach�związanych��
z�prowadzoną�działalnością.

Bartłomiej�Matysiak

Menedżer�ds.�Jakości�i�Ochrony�Środowiska

Rejestracja�w�BDO�nie�jest�obowiąz�
kowa�dla�wszystkich�rolników

Welfare�+�to�nowy�rodzaj�współpracy,�który�proponuje-
my�hodowcom.�Program�ten� jest�alternatywą�dla�stan-
dardowego�kontraktu�tuczowego.�Polega�on�na�zaadop-
towaniu� fermy� tuczowej�do� potrzeb�fermy�porodowej,�
przy�stosunkowo�małym�nakładzie��nansowym.�

Podstawowym�założeniem�programu� jest�zapewnienie�
zarówno� loszkom� jak� i� prosiętom,� podwyższonego�do-
brostanu,�w�porównaniu�do�standardowej� fermy�poro-
dowej.� Dzięki� odpowiedniej� konstrukcji� kojców,� loszki�
mają�więcej�miejsca� i� swobody.� Żeby�zapewnić� prosię-
tom� podwyższony� standard� dobrostanu,� zabiegi� zoo-
techniczne�ograniczyliśmy�do�niezbędnego�minimum.

Oferujemy� atrakcyjne� comiesięczne� zaliczki� zależne�
od� ilości� miejsc� porodowych,� oraz� premie� za� sprze�
dane� warchlaki.� Proponujemy� korzystny� sposób� ��
nansowania� wyposażenia� fermy.� Jesteśmy� zainte�
resowani� adaptacją� istniejących� ferm,� oraz� budową��
nowych�obiektów.

Zainteresowanych� prosimy� o� kontakt� z� Prze�
mysławem� Zacharą� (telefon� 606� 618� 487)��
lub�z�koordynatorem�regionu.

Przemysław�Zachara

Kierownik�Produkcji

Nowy�kontrakt�Welfare+
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Na� wszystkich� etapach,� naszą� produkcję� prowadzimy��
w�oparciu�o�polskich�hodowców.�Od�wielu�lat�współpracu-
jemy�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�najwyż-
sze�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� gospo-
darstw.�Hodowca�nie�ponosi�ryzyka�związanego�z�sytu-
acją�na�rynku:�cenami�pasz�i�żywca.

Dostawcą� zwierząt� i� paszy� jest� Agri� Plus� lub� inny� do-
stawca�wskazany� przez� Agri� Plus.�Dostarczamy�pełno-
porcjową� i� odpowiednio� zbilansowaną� dla� danej� grupy�
wiekowej�zwierząt�paszę,�która�produkowana�jest�w�wy-
twórniach�pasz�należących�do�Spółki.

Zapewniamy� kompleksową� obsługę� weterynaryjną.��
W� ramach� kontraktu� nasi� lekarze� i� technicy� wete-
rynarii� oraz� zootechnicy� sprawują� pełną� opiekę� nad��
fermami�hodowców.

Hodowca� zapewnia� właściwie� przygotowaną� chlewnię�
i�zajmuje�się�hodowlą�zwierząt.�W�zamian�Agri�Plus�za-
pewnia�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�po-
przez�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

Z�Agri�Plus�
Hodowca�zawsze�jest�na�Plus!

Agri�Plus�Sp.�z�o.o.

ul.�Marcelińska�92

60-324�Poznań

Tel.�+48�61�665�79�60

NIP:�6692271154

www.agriplus.pl
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