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Szanowni Czytelnicy Biuletynu Agri Plus!

Z dużą nadzieją obserwujemy poprawiającą się sytuację epidemiologiczną związaną z Co-
vid 19. Mając stały kontakt z Państwem wiemy, że znakomita większość naszych Partne-
rów Hodowców, jak i członkowie ich rodzin, ustrzegli się tej bardzo niebezpiecznej choro-
by. To niezwykle pocieszające wieści. Nadal życzymy Państwu zdrowia.
O ile z optymizmem patrzymy w przyszłość jeżeli chodzi o Covid 19, o tyle nadal niepokoi 
nas rozprzestrzeniający się od ponad 8 lat wirus ASF wśród dzików, które z kolei zainfeko-
wane, są największym zagrożeniem dla stad trzody chlewnej.
Z roku na rok zwiększa się ilość przypadków ASF wśród dzików co nie pozostaje bez wpły-
wu na bezpieczeństwo zwierząt na naszych fermach. Po raz kolejny gorąco apelujemy o 
bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji i stosowanie się do innych wymogów ma-
jących przeciwdziałać pojawieniu się ASF na naszych fermach.

Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia
i życzenia wszelkiej pomyślności od Zarządu Agri Plus w Poznaniu.
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Bioasekuracja jest kluczowym elementem hodowli 
zwierząt. Pod pojęciem bioasekuracji rozumiemy wszystkie 
działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania 
się w gospodarstwie patogenów, np. wirusów i bakterii.
W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce
i zagrożenia wystąpienia ASF, zasady bioasekuracji z roku 
na rok wymagają od hodowców coraz wyższych reżimów sa-
nitarnych. Na przestrzeni lat wiele wymogów co do zabez-
pieczenia naszych gospodarstw przed tą groźną, zwalczaną
z urzędu chorobą, zostało ujęte w aktach prawnych i podle-
ga regularnym kontrolom ze strony Powiatowych Inspekto-
ratów Weterynarii.

7 kwietnia 2021 r. opublikowano nowy akt prawny, 
Rozporządzenie Komisji Wykonawczej UE 2021/605, któ-
re ustanawia szczególne środki zwalczania ASF związane
z przemieszczaniem zwierząt, materiału biologicznego oraz 
mięsa i produktów mięsnych pochodzących od świń z ob-
szarów objętych ograniczeniami. Przede wszystkim należy 
utrzymywać zwierzęta uniemożliwiając kontakt bezpośred-
ni i pośredni naszych zwierząt ze zwierzętami pochodzący-
mi z innego gospodarstwa oraz zwierzętami dzikimi, tuszami 
dzików oraz zwłokami padłych dzików.
Budynki inwentarskie, magazyny pasz oraz ściółki muszą 
być zabezpieczone przed innymi zwierzętami, poddawane 
dezynsekcji oraz myciu i dezynfekcji. Wymagane jest także 
ogrodzenie tej infrastruktury. Okres przejściowy na wyko-
nanie ogrodzenia to 31.10.2021 r., niemniej jednak patrząc 
na dynamiczną sytuację epizootyczną na terenie kraju, w 
mojej ocenie, ogrodzenia ferm powinny być realizowanie 
wszędzie, a nie tylko w strefach objętych ograniczeniami.
Musi być również wyznaczona strefa brudna i czysta fermy, 
najlepiej z granicą fizyczną np. ogrodzeniem. Zgodnie z ak-
tualnymi wytycznymi do strefy czystej zalicza się budynki 
inwentarskie, magazyny pasz oraz ściółki.
Wymagane jest także stworzenie przepustowych stanowisk 
do zmiany odzieży i obuwia. Powinno być ono podzielone fi-
zyczną granicą wyznaczającą strefę brudną do której wstęp 
jest w odzieży prywatnej oraz strefy czystej, do której wej-

ście następuje jedynie po zmianie odzieży i obuwia. Miejsce 
to powinno być wyposażone również w stanowisko do my-
cia i dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji obuwia.
Osoby, które mają kontakt ze zwierzętami w gospodarstwie 
nie mogą uczestniczyć w polowaniu oraz odstrzale sanitar-
nym, mieć kontaktu z dzikami, tuszami i zwłokami padłych 
dzików w okresie 48 godzin poprzedzających wizytę w go-
spodarstwie. Osoby zatrudnione do obsługi zwierząt nie 
mogą także posiadać własnego stada świń.

Fizyczne zabezpieczenie fermy to jeden z najistotniej-
szych elementów bioasekuracji, należy również pamiętać
o prowadzeniu wymaganej dokumentacji. Osoby wchodzą-
ce do budynków inwentarskich, magazynów pasz i ściółki 
powinny być odnotowane w rejestrze osób zawierającym 
informacje o dacie i godzinie wizyty, dacie i miejscu poprzed-
niego kontaktu z innym stadem trzody. Również pojazdy 
wjeżdżające na teren gospodarstwa powinny być odnoto-
wane w rejestrze. Na teren gospodarstwa nie są wpuszcza-
ne zarówno osoby jak i pojazdy nieupoważnione.

Każde gospodarstwo zobowiązane zostało do opraco-
wania „Planu bezpieczeństwa biologicznego”, który określa 
profil produkcji i dane właściciela gospodarstwa. Należy 
w nim także zawrzeć informacje o wyznaczonych strefach 
brudnej i czystej. W planie określono zasady wprowadzania 
nowych zwierząt oraz kwarantanny, czyszczenia i dezyn-
fekcji pomieszczeń, pojazdów, używanego w gospodarstwie 
sprzętu oraz zasad higieny dla personelu. Załączyć należy 
zasady żywienia osób obsługujących zwierzęta oraz zakaz 
utrzymywania przez te osoby własnych świń, jak również 
program szkoleń pracowników poruszający kwestie zasad 
higieny w gospodarstwie, obowiązku zmiany odzieży i obu-
wia, oceny stanu zdrowia zwierząt. Na plan składają się tak-
że zasady przemieszczania się świń, ludzi, sprzętu wewnątrz 
gospodarstwa, ustanowionych wejść i wyjść z gospodarstwa 
oraz odbioru zwierząt padłych przez uprawniony podmiot 
w sposób wykluczający uniemożliwiający kontakt z tym 
podmiotem. Wszystkie ustanowione zasady należy poddać 
przeglądowi skuteczności co najmniej raz w roku lub kiedy 

BIOASEKURACJA –
NOWE ROZPORZĄDZENIE
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Wiosną i w sezonie żniwnym w minionych kilku latach 
potwierdzała się teza o dużym wzroście przypadków ASF u 
dzików i niestety ognisk w stadach świń. Tylko w tym roku 
do końca czerwca odnotowano niemal 2 tysiące przypad-
ków ASF i kilkanaście ognisk ASF, w tym na fermach w regio-
nie Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie jest duże zagęszczenie 
ferm.

Wirus ASF był do tej pory stwierdzony na terenie 10 
województw. Żniwa i prace polowe zwiększają ryzyko prze-
niesienia wirusa ASF do stada świń. Nie ma dla hodowców 
ważniejszej kwestii, aniżeli bezwzględne przestrzeganie za-
sad biosaskuracji, o której piszemy w oddzielnym artykule. 

Jedną z głównych przyczyn szybkiego rozprzestrzenia-
nia się ASF jest nadal niekonsekwentne zarządzanie popu-
lacją dzików przez odpowiednie władze mające pieczę nad 
zwierzyną, głownie dzikami. Takie jest też stanowisko Kie-
rownictwa Weterynarii.

Bez faktycznych danych o liczbie dzików nie da się za-
planować w sposób racjonalny odstrzałów redukcyjnych
i sanitarnych, tak, aby uzyskać zalecane 0,1 dzika na kilometr 
kwadratowy, czyli 1 dzika na 1 hektar. Są takie tereny w kra-
ju, np. Lubuskie, Zachodniopomorskie, częściowo Wielko-
polska, gdzie występują bardzo duże skupiska dzików.

Od niedawna hodowcy trzody muszą się przyzwyczaić 
do nowych nazw i kolorów stref związanych z występowa-
niem ASF. Zostały one ujednolicone do mapy publikowanej 
przez Komisję Europejską dnia 21 kwietnia 2021 roku.
W załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 

Europejskiej, ustanawiającego szczególne środki zwalcza-
nia ASF określone zostały obszary objęte ograniczeniami 
I, II, III. Pierwszy obszar (I) objęty ograniczeniami, stanowi 
dotychczasowy obszar ochronny, następnie obszar (II) to 
dotychczasowy obszar objęty ograniczeniami, zaś obszar 
(III) zastąpi obszar zagrożenia. Zmieniły się kolory oznacza-
jące poszczególne obszary. I tak dotychczasowa strefa żółta 
przyjęła kolor niebieski. Dotychczasowa strefa czerwona 
przyjęła kolor różowy, zaś dawniejsza strefa niebieska, przy-
jęła kolor czerwony.

Musimy pamiętać, że nowe przepisy unijne ustanawia-
jące szczególne środki zwalczania ASF już obowiązują od 
kwietnia bieżącego roku. Główny Inspektorat Weterynaryj-
ny nie dopracował jeszcze ostatecznego kształtu przepisów 
wykonawczych, tak więc zezwolił hodowcom, aby dostoso-
wali się do nowych wymagań w terminie do końca paździer-
nika bieżącego roku. Najważniejszym powodem takiej decy-
zji władz weterynaryjnych była kwestia utrzymania obrotu 
zwierzętami na dotychczasowych zasadach, aby nie utrud-
niać hodowcom ich przemieszczania pomiędzy strefami.

Ilość ognisk ASF w stadach świń za okres 1.01.2021 
-30.06.21 r. wyniosła 11. Z tym, że zamykając na początku 
lipca br. ten numer Biuletynu do druku, napływają wieści
o nowych ogniskach ASF. Sytuacja więc , powtarza się jak co 
roku.
Po prawej nowe kolory na mapie Polski (strefy ASF) na ko-
niec maja 2021 r.

dr Mirosław Dackiewicz
Dyrektor PR i Komunikacji Agri Plus

zajdzie potrzeba. Należy opracować i dołączyć do planu pro-
cedury i instrukcje stosowania zasad bioasekuracji w trakcie 
wykonywania remontów, napraw i konserwacji urządzeń
i budynków.

Minimum raz w roku należy poddać audytowi i/ lub sa-
moocenie wszystkie zasady i procedury bioasekuracji za-
warte w „Planie bezpieczeństwa biologicznego” lub po każ-
dej istotnej zmianie jak na przykład zwiększenie produkcji, 
zamiana zasad zakupu zwierząt bądź zmianie typu hodowli.
Okres na dostosowanie gospodarstw do wymagań rozpo-
rządzenia wyznaczono do 31 października 2021 roku dla 
gospodarstw, które zatrudniają co najmniej jedną osobę, na-
tomiast do końca 2021 roku dla gospodarstw pozostałych. 
„Plan bezpieczeństwa biologicznego” musi zostać do tego 
czasu zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Ogniska ASF, które wystąpiły w 2021 roku, stanowią 
niezbity dowód, że problem bioasekuracji dotyczy wszyst-
kich hodowli, także tych z poza obszarów objętych ograni-
czeniami. Zadanie ochrony gospodarstw przed wniknięciem 
wirusa wymaga od hodowców dużego zaangażowania i wy-
chodzenia naprzeciw coraz to nowym obowiązkom praw-
nym. Jednak dbanie o wysoki poziom bioasekuracji jest je-
dyną metodą zapewnienia zdrowia naszym zwierzętom oraz 
uniknięcia restrykcji związanych z wyznaczaniem obszarów 
ograniczonych.

Każde gospodarstwo zobowiązane jest do opracowania 
Planu bezpieczeństwa biologicznego. Składa się na niego 
szereg procedur i zasad, które muszą obowiązywać w go-
spodarstwie, aby zapewnić wysoki poziom bioasekuracji. 
Szczegółowy wykaz elementów i dokumentów planu znaj-
dziecie Państwo w załączniku II rozporządzenia 2021/605.

Specjalista ds. jakości
Anna Iwanicka - Pawłowicz

ASF NADAL BARDZO GROŹNY 
ZMIANA OZNACZEŃ STREF ASF
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Na koniec czerwca 2021 roku  wykryto ASF u dzików 
w następujących województwach:

• Lubuskie - 1068 przypadków
• Warmińsko-Mazurskie - 241 przypadków

• Podkarpackie - 102 przypadki
• Lubelskie - 83-przypadki

• Zachodniopomorskie -73 przypadki
• Dolnośląskie - 72 przypadki
• Mazowieckie - 42 przypadki
• Podlaskie - 21 przypadków

• Wielkopolska - 18 przypadków
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Ferma Nielub położona w województwie kujawsko-po-
morskim, pod Wąbrzeźnem dzierżawiona jest przez braci, 
Pawła i Daniela Kowalskich. Panowie współpracę z Agri 
Plusem rozpoczęli około 10 lat temu od odchowu warchla-
ków, jakiś czas temu poszerzyli zakres o brojlery. Od listo-
pada ubiegłego roku dzierżawiąc chlewnie zaadaptowaną
w budynkach na terenie dawnego PGR’u, zdecydowali się na 
fermą macierzystą, produkującą w rytmie pięciotygodnio-
wym, potocznie zwaną „batch farrow”. Nielub, po Karlusinie 
i Chylinach jest kolejną tego typu fermą, w której miałam 
przyjemność rozpoczynać produkcję.
Jak sam tytuł wskazuje praca na tych fermach odbywa się 
w rytmie pięciu tygodni. Każdy tydzień to pewien konkret-
ny zakres działań, który powtarza się cyklicznie 1-6-11-16 
tydzień itd.

Początek funkcjonowania tego typu obiektu to do-
starczenie loszek w odpowiednim wieku oraz masie 
ciała, które będą podstawą nowotworzonego stada 
podstawowego. Ponieważ tworzenie grup technologicz-
nych w cyklu pięciu tygodni wymaga synchronizacji, nie-
zmiernie ważne jest aby od samego początku loszkom 
poświęcić odpowiednią ilość czasu podczas szukania 
i rejestrowania oznak pierwszej rui. Tak przygotowa-
ną partię zwierząt ustawiamy do kojców pojedynczych 
i synchronizujemy ruję. Niezaprzeczalną zaletą tego dzia-
łania jest to, że w tygodniu krycia cały proces insemina-
cji może zająć nam tylko trzy do pięciu dni. Po zakończo-
nym kryciu mamy chwilę przerwy, by przygotować się 
do porodów jednej z 4 grup technologicznych, jakie mamy 
na fermie.

W tym systemie organizacji pracy hodowca, który bar-
dzo często na obiekcie pracuje sam z rodziną, jest w stanie 
dopilnować każdego procesu. W tygodniu krycia poświęca 
większość czasu i uwagi na szukanie rui oraz dbałość o prze-
bieg inseminacji. W tygodniu porodów z kolei uwaga skupia
się na prosiętach oraz opiece nad proszącymi się lochami. 
Po zakończonych porodach oraz zabiegach zootechniczno-
-weterynaryjnych następuje chwila wytchnienia, w której 
jest czas na zaległe naprawy, modernizacje czy też wydanie 
dni wolnych załodze, jeśli taką posiada, bo tak jak wspo-
mniałam powyżej, zaletą tego typu ferm jest ich niezaprze-
czalnie rodzinny charakter. Tak zorganizowana praca przy-
gotuje fermę na najbardziej pracowity tydzień w ciągu cyklu, 
czyli sprzedaż warchlaków, odsadzenie prosiąt oraz mycie

i dezynfekcję obu budynków.
Celem fermy Nielub było osiągnięcie w pierwszym roku 

rozpoczęcia produkcji 30 prosiąt odsadzonych od maciory. 
Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, fantastycznej opiece 
hodowcy ferma ma realne szanse osiągnąć wynik znacznie 
wyższy od założonego. Bardzo dobra praca z loszkami prze-
łożyła się na wysoką skuteczność wejścia w ruję. Skutecz-
ność wyproszeniowa na dzień dzisiejszy wynosi ok. 93%, 
natomiast średnia prosiąt żywo urodzonych od loszki prze-
kroczyła 16 sztuk, przy śmiertelności przedodsadzeniowej 
ok. 11% oraz ok. 1,5% na warchlakarni. To wszystko przekła-
da się na wysoki wynik oraz apetyt hodowcy na więcej. Nie 
tylko więcej na fermie Nielub, alei poszukiwanie budynków 
do modernizacji i założenia kolejnej fermy w tym systemie.

Pięciotygodniowy rytm organizacji produkcji jest ide-
alnym rozwiązaniem dla małych stad. Pozwala to fermom 
na duże sprzedaże wyrównanych partii warchlaków 10 
razy w roku. Nie wymaga nakładu pracy z zewnątrz, a po-
zwala zaangażować się rodzinnie w mały biznes jakim jest 
produkcja prosiąt, a systematyczność i cykliczność wszel-
kich działań pozwala połączyć pracę z życiem prywatnym.

Ewelina Glaza
Service Manager

NIELUB – CZYLI JAK POLUBIĆ RYTM 
PIĘCIOTYGODNIOWY
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KOLECHOWICE - NOWA INWESTYCJA 
W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI

Lubelszczyzna to województwo, które jako jedno
z pierwszych zmagało się problemami jakie niesie ze sobą 
wirus ASF. Po chwilowej stagnacji również i tutaj hodowcy 
wracają do realizacji swoich planów związanych z inwesto-
waniem w hodowlę trzody chlewnej. Jednym z takich ho-
dowców jest Pan Maciej Martyniuk, który jako lokalizację 
dla swojej tuczarni wybrał miejscowość Kolechowice poło-
żoną kilka kilometrów od Ostrowa Lubelskiego. Budynek 
Pana Macieja jest fermą o obsadzie 1000 sztuk tucznika. 
W ułatwieniu podjęcia decyzji o zainwestowaniu w budowę 
chlewni wpłynął niewątpliwie fakt, że od kilku lat współpra-
cę z naszą firmą prowadzi brat Pana Macieja, Marek Marty-
niuk. To jego pozytywna ocena współpracy z nami rozwiała 
wszelkie wątpliwości Pana Macieja i utwierdziła w przeko-
naniu, że budowa nowego budynku to dobra decyzja i naj-
lepsza inwestycja w przyszłość.

Prace związane z budową chlewni trwały 4 miesią-
ce. Efektem jest budynek o obsadzie 1000 sztuk tucz-
nika. Wymiary chlewni to 55m x 15m. Podłogę stanowi 
ruszt betonowy o szczelinie 14mm. Wewnątrz jest 25 
kojców po 40 sztuk. W każdym z kojców znajdują się 4 po-
idła oraz karmniki 5-stanowiskowe. Pasza zadawana jest 

dla zwierząt za pomocą linii paszowej z dwóch silosów
o pojemności 25 ton każdy. Obiekt wyposażony w wenty-
lację kurtynową połączoną z kominowym systemem wy-
miany powietrza (8 kominów o średnicy 71 cm). Hodowca 
uznał, że lokalizacja fermy sprawia że taki system wenty-
lacji w jego przypadku zapewni najlepsze warunki środo-
wiskowe na chlewni, ograniczy koszty, a to z kolei wpłynie 
na osiąganie bardzo dobrych wyników produkcyjnych.

Jeżeli chodzi o bioasekurację obiektu, ferma jest w pełni 
ogrodzona, monitorowana oraz spełnia wszystkie pozostałe 
wymogi związane z bioasekuracją.

Życzę Panu Maciejowi najlepszych wyników osiąganych 
w nowo wybudowanym budynku oraz spełnienia planów 
dalszego rozwoju, ponieważ jak powiedział Pan Maciej, po 
głowie chodzi mu już kolejna inwestycja.

Grzegorz Matynia
Lekarz weterynarii
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FERMA NIEWIERZ
Chów i hodowla trzody chlewnej w czasach szerzącego 

się Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce stanowią nie lada 
wyzwanie dla producentów świń. Wielu hodowców rezy-
gnuje z produkcji z powodu trudności w sprostaniu coraz to 
bardziej rygorystycznym przepisom bioasekuracyjnym a to 
właśnie bioasekuracja w czasach ASF odgrywa fundamen-
talną rolę. Aby właściwie zabezpieczyć fermę trzody chlew-
nej przed wniesieniem wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń 
spełnić należy dwa warunki. Właściwy projekt fermy oraz 
przestrzeganie zasad zabezpieczenia biologicznego fermy 
przez osoby pracujące na jej terenie. Projekt fermy powi-
nien uwzględniać obecność strefy czystej, czyli pomiesz-
czeń w których utrzymywane są świnie, pasza i ewentualnie 
ściółka oraz strefy brudnej która obejmuje pomieszczenia 
socjalne i pozostały teren fermy. Ferma musi być w pełni 
otoczona ogrodzeniem z podmurówką. Przy bramach wjaz-
dowych musi znajdować się niecka dezynfekcyjna o długości 
umożliwiającej pełną dezynfekcję opon pojazdów wjeżdża-
jących na teren fermy. Niecka powinna być na bieżąco uzu-
pełniana środkami do dezynfekcji w sposób zapewniający 
ich prawidłowe działanie. Przy wejściu do budynków inwen-
tarskich powinny znajdować się maty o długości co najmniej 
metra, służące do dezynfekcji obuwia osób wchodzących 
do budynków, uzupełnione środkami do dezynfekcji. Miej-
sce składowania sztuk padłych powinno być zlokalizowane 
w specjalnie wygrodzonej części fermy. I wreszcie granicę 

strefy czystej i brudnej powinna stanowić „ławeczka”, przy 
której osoby obsługujące fermę mogą zmienić odzież, obu-
wie oraz umyć i zdezynfekować dłonie.

Spełnienie wszystkich wymogów bioasekuracyjnych nie 
jest proste, ale w miejscowości Niewierz w powiecie szamo-
tulskim, gmina Duszniki (obecnie czerwona strefa) zlokali-
zowane jest gospodarstwo Państwa Galas. Gospodarstwo 
rolne prowadzi ojciec (Pan Andrzej) oraz syn (Pan Andrzej 
Michał). Państwo Galas współpracują z Agri Plus od pół 
roku. Na terenie ich gospodarstwa zlokalizowana jest ferma 
trzody chlewnej składająca się z dwóch budynków kurtyno-
wych, na pełnym ruszcie, oddanych do użytku w bieżącym 
roku. Budynek nr 1 (zdjęcie nr 1) należy do Pana Andrzeja. 
Pierwsze wstawienie zwierząt miało tam miejsce 
11.02.2021 r. Lot ten zamknął się z bardzo dobrymi wynikami 
zarówno biorąc pod uwagę współczynnik zużycia paszy jak 
i upadkowość. Obecnie trwa drugi lot w budynku Pana An-
drzeja oraz pierwszy lot w budynku nr 2 (zdjęcie 2) należą-
cym do Pana Andrzeja Michała.

Warto dodać, że przy obu budynkach znajdują się po-
mieszczenia socjalne. Budynki, jak i cała infrastruktura fer-
my, spełniają wszystkie wyżej wymienione wymogi bioase-
kuracji z nawiązką w postaci choćby pryszniców na granicy 
strefy czystej i brudnej, stanowiących dodatkowe zabezpie-
czenie fermy przed zawleczeniem wirusa.

Zdjęcie nr 3 - Niecka dezynfekcyjna

Zdjęcie nr 2Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 4 - Mata dezynfekcyjna
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Pan Andrzej jest bardzo zadowolony ze współpracy z Agri Plus i jak mówi: „Praca przy świniach sprawia mu przyjem-
ność a do bioasekuracji można się przyzwyczaić.” Państwo Galas są obecnie beneficjentami premii rozwojowej „140” mają-
cej na celu wspieranie hodowców inwestujących w nowe, lecz często drogie, wyposażenie fermy.
W planach Państwa Galas jest dalsza rozbudowa fermy o zadaszenia niecek dezynfekcyjnych oraz uporządkowanie terenu 
wokół budynków po niedawno zakończonej budowie.

Mateusz Rozwadowski
Lekarz weterynarii

Zdjęcie nr 5 - Strefa czysta

Zdjęcie nr 6 - Pan Andrzej z wnuczkami w pomieszczeniu socjalnym
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FERMA DĘBSK 8

Przedstawiam Państwu fermę Dębsk 8 położoną 10 km od znanego wszystkim Żuromina. W naszym powiecie, ze 
względu na duże zagęszczenie, budowa obiektów tuczowych jest utrudniona. Pan Piotr Smoliński zdecydował się więc na 
budowę chlewni nie zakwalifikowanej do żadnej z grup oddziaływania na środowisko.

Dębsk 8 są to dwa bliźniacze obiekty o powierzchni do 350 m² każdy, mieszczące po 375 sztuk tucznika, połączone 
betonową posadzką, która ułatwia sortowanie oraz załadunki zwierząt. Budynki zostały wyposażone i zaaranżowane
tak, aby spełniać wszystkie wymogi dobrostanu i bioasekuracji stosowane w Agri Plus. Chlewnie podzielone są na 9 i 10 
kojców - w każdym poniżej 40 sztuk, dzięki czemu hodowca otrzymuje premię rozwojową. Każdy kojec wyposażony jest w 
4 poidła i 5 miejsc paszowych z automatycznym zadawaniem paszy.

Hodowca już w trakcie budowy przyłożył bardzo dużą uwagę do zachowania wszystkich standardów bioasekuracji. 
Ferma otoczona jest ogrodzeniem z siatki, z betonową podmurówką, na wjeździe znajduje się niecka dezynfekcyjna oraz 
ręczny opryskiwacz. W celu zminimalizowania ruchu pojazdów na terenie gospodarstwa zostało ono wyposażone w 2 silosy 
na paszę o pojemności po 26t oraz zewnętrzny kontener na padlinę.
Dzięki dobrze wyposażonemu budynkowi oraz dobrze dobranej wentylacji ferma osiąga bardzo dobre wyniki produkcyjne 
oscylujące w granicach 2,55 oraz niskie upadki na poziomie 3%. Wypracowane maksymalne wyniki na umowie GFM moty-
wują hodowcę do dalszego rozwoju.

Pan Piotr na najbliższą przyszłość ma już w planach budowę kolejnych dwóch obiektów. W kolejnych etapach moderni-
zacji obiektów znajduje się także założenie instalacji fotowoltaicznej, która zredukuje koszty produkcji.

Kierownik Produkcji
Dawid Bogusz
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GNOJOWICA - BARDZO CENNY NAWÓZ
Gnojowica to jeden z głównych nawozów naturalnych powstających w gospodarstwach rolnych zajmujących się pro-

dukcją zwierzęcą. Jest to produkt uboczny powstający w bezściółkowym systemie chowu zwierząt, a taki system dominuje 
na naszych fermach macierzystych. Skład chemiczny gnojowicy uzależniony jest od wielu czynników takich jak gatunek 
zwierząt, sposób żywienia i sposobu jego przechowywania. Najważniejsze właściwości gnojowicy to zawartość azotu, fos-
foru i potasu. Średnio gnojowica pochodząca z hodowli świń zawiera 0,40% azotu, 0,20% fosforu i 0,25% potasu.

Wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny z nawożenia gnojowicą jest bardzo szybkie, ponieważ więk-
szość składników nawozowych znajduje się w formie mineralnej. Przyswajanie składników pokarmowych takich jak azot
i potas jest zbliżona do wykorzystania tych składników z nawozów mineralnych. Jednak zużytkowanie składników pokar-
mowych zawartych w gnojowicy przez rośliny zależy od wielu czynników takich jak jakość gnojowicy, dawka, termin stoso-
wania i sposobu aplikacji.

Aby sprostać wymogom dyrektywy azotanowej i w terminie zgodnie z prawem nawozić pola gnojowicą, w dziale pro-
dukcji roślinnej pracują dwie brygady. Jedna na Mazurach, która przy rozlewaniu korzysta z beczek rozlewających i do-
wożących firmy Samson. Druga w Zachodniopomorskim wyposażona w beczki dowożące Annaburger i aplikator Holmer 
Terra Variant 600. W obu przypadkach przy aplikacji gnojowicy możemy wykorzystywać węże rozlewowe do nawożenia 
pogłównego roślin, a także aplikatory doglebowe do stosowania na ścierniska po zbiorach roślin uprawnych. Przed rozpo-
częciem aplikacji gnojowicy musimy sporządzić plany nawozowe i uzyskać pozytywną opinię Okręgowej Stacji Chemiczno 
Rolniczej. Dzięki terminowej i odpowiednio wykonanej aplikacji gnojowicy udaje nam się zmniejszyć nawożenie nawozami 
sztucznymi, a co za tym idzie zmniejszyć koszty produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu plonów.
W tym sezonie wegetacyjnym zarówno jesienią jak wiosną nie mieliśmy większych problemów z nawożeniem pól gnojowi-
cą, dzięki temu szybko i sprawnie opróżniliśmy laguny z gnojowicy na naszych fermach.
Teraz czekamy na efekty naszej pracy w postaci zebranych plonów. Wczesną wiosną większość upraw rokowała dobre plo-
ny, jednak rekordowe upały i brak opadów w czerwcu może skutkować mniejszymi plonami.
Wszystkim zajmującym się produkcją roślinną życzę, aby tegoroczne żniwa były w pełni satysfakcjonujące, przebiegały bez 
większych awarii, a co najważniejsze bezpieczne.

Kierownik Produkcji Roślinnej
Karol Przybyła
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BIOASEKURACJA W TRANSPORCIE ZWIERZĄT
Sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń (ASF) 

niestety nie ulega poprawie ani stabilizacji. Stale pojawia-
ją się nowe przypadki ASF u dzików i u świń hodowlanych. 
Aktualna mapa sytuacyjna Polski (wetgiw.gov.pl ) z obszara-
mi objętymi ograniczeniami i występowaniem ognisk oraz 
przypadków ASF nie jest optymistyczna, uświadamia Nas 
jak duże obecnie jest zagrożenie dla ferm. Ostatnie przypad-
ki potwierdzają, że ASF może pojawić się nawet na fermie, 
gdzie w okolicy nie odnotowywano nigdy wcześniej przy-
padków występowania choroby u dzików.

W Naszym codziennym życiu transport jest nieodzow-
ny. Patrząc na mapę występowania ASF uświadamiamy so-
bie jak duże ryzyko jest by nawet w ten sam dzień przewieźć 
materiał z wirusem do Naszego gospodarstwa- nieświado-
mie na kole, chlapaczu czy nawet obuwiu. Na ten wysoce 
groźny wektor przenoszenia ASF jakim jest transport mamy 
wpływ - możemy zabezpieczyć Nasze fermy stosując bio-
asekurację.

Nie tylko transport zwierząt i paszy ale np. ciągnik rolni-
czy z beczką czy pojazd dostarczający materiały budowlane 
wjeżdżający na teren fermy to bardzo duże realne zagroże-
nie ponieważ nigdy nie wiemy, czy wirus nie dostał się na 
obuwie kierowcy czy podwozie pojazdu. Należy ograniczyć 
do koniecznego minimum wjazdy na fermę. Gdy już nie ma 
innego rozwiązania i pojazd musi wjechać na teren fermy 
(np. w celu przemieszczenia zwierząt), właściciel lub inna 
wyznaczona odpowiedzialna osoba z fermy powinna w naj-
wyższym stopniu przestrzegać, instruować i pilnować stoso-
wania zasad bioasekuracji:
1. Witajmy się jedynie słownie a nie przez podanie dłoni.
2. Jeśli pojazd do przewozu trzody bez zwierząt przyjeżdża 
na załadunek, należy sprawdzić jego czystość przed wjaz-
dem na teren fermy przez zaglądnięcie do wnętrza zabudo-
wy (nie mając kontaktu z pojazdem). Jeśli stwierdzi się, że 
pojazd nie został dokładnie umyty i zdezynfekowany pojaz-
du nie można wpuścić na teren fermy.
3. Zawsze przed wjazdem osobiście należy zdezynfekować 
podwozie każdego pojazdu (szczególnie koła i nadkola) uży-
wając odpowiedniego sprzętu i środka do dezynfekcji (wła-
ściwie rozcieńczonego, zgodnie z instrukcją znajdującą się 
na jego opakowaniu).
Tylko wtedy będziemy pewni że dezynfekcja została sku-
tecznie przeprowadzona. Zakazuje się wjazdu pojazdów na 
fermę bez wykonania dezynfekcji.
4. Przejazdowe maty, natryskowe bramki lub wanna dezyn-
fekcyjna powinny mieć stale świeży roztwór środka dezyn-
fekującego, zgodnie z instrukcją.

5. Należy wręczać kierowcom jednorazowe rękawiczki, 
kombinezon oraz obuwie przeznaczone dla osób wizytują-
cych fermę (wyznaczone gumowce), a w przypadku ich bra-
ku należy przekazać podwójne jednorazowe foliowe osłony 
na buty.
6. Stale weryfikujmy prawidłowość stosowania i stanu prze-
kazanych rękawiczek, ubrania jednorazowego i obuwia.
7. Należy ustalić graniczną linię przemieszczania kierowca - 
pracownik fermy (np. przez naniesienie wyraźnym kolorem 
linii na rampie betonowej fermy).
8. Kierowca pojazdu nie może wchodzić na obiekty, może 
poruszać się jedynie w obrębie pojazdu oraz jego rampy.
9. Pracownicy fermy nie mogą wchodzić na rampę pojazdu 
ani do jego wnętrza (kabiny, zabudowy).
10. Przed i po zakończonym załadunku pracownik fermy de-
zynfekuje rampę pojazdu i rampę betonową fermy.
11. Należy wyznaczyć i wskazać pojemnik/ miejsce na fer-
mie (najczęściej przy bramie wyjazdowej) gdzie po zakoń-
czonym załadunku/ rozładunku kierowca może pozostawić 
otrzymane zużyte jednorazowe rzeczy ponieważ nie może 
zabrać ich ze sobą.
12. Pamiętaj o dezynfekcji podwozia pojazdu przy wyjeździe 
z fermy (jest równie ważna co przed wjazdem na fermę).
Tylko staranne i ciągłe stosowanie zasad bioasekuracji po-
zwoli Nam w maksymalnym stopniu zabezpieczyć się przed 
pojawieniem się afrykańskiego pomoru świń na Naszych 
fermach. Zadbajmy o Naszą przyszłość przestrzegając zasad 
bioasekuracji.

Paweł Stępień
Kierownik Transportu
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Szanowni Państwo,
Hodowla świń w Polsce prowadzona przez Agri Plus jest 

działalnością wyróżniającą się swoją specyfiką. Jako część 
grupy Smithfield światowego lidera w produkcji trzody 
chlewnej i mięsa, Agri Plus jest zobowiązana do zachowywa-
nia najwyższych standardów produkcyjnych, a także wpro-
wadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Nasza firma stale rozwija się i przez cały czas zwiększa 
możliwości produkcyjne, otwierając nowe hodowle, podpi-
sując nowe umowy, zwiększając tabor własny i floty prze-
woźników z nami współpracujących. Tak prężna firma nie 
może obejść się bez właściwego nadzoru nad coraz to licz-
niejszymi procesami produkcyjnymi.

Na zdrowie i potencjał zwierząt, które Państwo final-
nie otrzymują do hodowli składa się bardzo wiele gałęzi 
biznesu: począwszy od baz produkcji roślinnej, które dbają 
o doskonały surowiec do produkcji pasz, poprzez wytwór-
nie pasz, które mają za zadanie dostarczyć jak najlepszą
i odpowiednio zbilansowaną paszę. I tak, aż do ferm macie-
rzystych, które mają za zadanie wyhodować zwierzę silne, 
zdrowe i odporne, doskonale rokujące w przyszłej hodowli. 
Aby mogło to być realizowane bez przeszkód potrzebne są 
specjalistyczne maszyny, rozbudowana flota transportowa 
oraz wyszkolony personel.
We wszystkich tych procesach nad bezpieczeństwem 
mienia, ludzi, zwierząt czuwa Dział Bezpieczeństwa.

NOWOŚCI W ZAKRESIE
ZABEZPIECZENIA HODOWLI
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Dla Agri Plus w całej Polsce pracuje około 150 specjalnie 
przeszkolonych osób, mających za zadanie ochronę dóbr
i mienia firmy, a także nadzór nad bezpieczeństwem całych 
kompleksów produkcyjnych, ludzi i zwierząt. Dedykowane 
osoby czuwają także, nad poprawnością i bezpieczeństwem 
transportów surowców, paszy jak i samej trzody chlewnej. 
Agri Plus, jako jedyny producent trzody chlewnej w Polsce 
może pochwalić się kompleksowym zabezpieczeniem swo-
ich kluczowych obiektów oraz pełnym monitoringiem GPS 
floty własnej i firm podwykonawczych, co pozwala natych-
miast reagować na Państwa zgłoszenia lub pytania w zakre-
sie zgodności transportów. Opieka nad tak olbrzymią firmą 
produkcyjną o specyficznym profilu, nie byłaby możliwa bez 
specjalistycznych procedur bezpieczeństwa. Nasz Dział 
Bezpieczeństwa rozwija się prężnie wraz z całą firmą. Two-
rzy i implementuje procedury mające na celu zabezpiecze-
nie procesów produkcyjnych, ale przede wszystkim mające 
zapewnić, że materiał produkcyjny, który państwo otrzymu-
ją (pasza, trzoda) dociera do naszych klientów bezpiecznie
i w zamawianej ilości.

Część z Państwa była już zapewne świadkiem kontroli 
transportów, wag przewożonego załadunku paszy lub ilości 
sztuk dostarczanych. Niejeden z hodowców skorzystał też 
z naszej pomocy przy projektowaniu i otwieraniu nowych 
ferm. Kompleksowe zabezpieczenie, z użyciem ochrony fi-
zycznej oraz technicznej – w postaci kamer CCTV, a także 
systemów Sygnalizacji Włamań i Napadów (SSWiN) pozwa-
la hodowcom skupić się na prowadzeniu efektywnej hodow-
li, a w wolnym czasie nie martwić się o swój dorobek, lecz 
spokojnie odpoczywać i regenerować siły. Pomagamy także
w sytuacjach losowych i wyjaśnianiu incydentów związa-
nych z podejrzeniami kradzieży lub nawet utraty części 
inwentarza lub zasobów paszy. W kolejnych publikacjach 
postaram się przybliżyć tematy i procesy, które pozwo-
lą Państwu lepiej kontrolować część produkcji i być może 
uchronią od niepotrzebnych strat lub problemów.

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Gonta

Security Manager
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Wzrost produkcji w Zakładach Paszowych jest ważnym 
elementem naszej długoletniej strategii. W wyniku zwięk-
szonej produkcji kluczowym jest dla nas nawiązanie współ-
pracy z nowymi Klientami w zakresie hodowli trzody jak 
również dostawy zbóż. By zapewnić komfort dla przyjeżdża-
jących do Wytworni Pasz, wykonujemy inwestycje, znacznie 
poprawiające warunki komunikacji.

Tereny, które nie były utwardzone i gromadziła się woda 
tworząc dziury i błoto zostają przekształcone w drogi we-
wnętrzne z kostki wraz z niezbędnym odprowadzeniem 
wody. Naszym celem jest by proces wjazdu i wyjazdu z Za-
kładu odbywał się bezpiecznie i płynnie poprzez: sprawne 
wykonanie pobrania próby i uzyskanie wyniku, jasną komu-
nikację z pracownikami Zakładu w celu zebrania informacji 
dot. rozładunku surowca, rozładunek surowca i przygoto-
wanie dokumentów uprawniających do rozliczenia dosta-
wy i wyjazdu z Zakładu. Budowa dróg wewnętrznych jest 
jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa na terenie 
Wytwórni Pasz.

Poniżej zdjęcie obrazujące wykonywanie kolejnego eta-
pu modernizacji nawierzchni w Krąplewicach, natomiast
w planach mamy również wykonanie dróg w pozostałych 
naszych Zakładach.

Inną ważną kwestią jakościową dostaw do Zakładu jest 
umiejętność dostarczenia surowca/zboża do odpowied-
nich silosów/komór w najlepszej jakości poprzez urządze-
nia transportu wewnętrznego. Podnośniki i przenośniki bo 
o nich mowa, są nieodzownym elementem całego procesu 
technologicznego. Ich rola rozpoczyna się już na koszu przy-
jęciowym, gdzie odbierają zboże i z określoną wydajnością 
transportują je do odpowiednich miejsc. Technologia, którą 

wykorzystujemy jest oparta na standaryzacji, która znacznie 
wpływa na jakość, poprzez montaż specjalnych płyt zmniej-
szających tarcie przy transporcie surowców czy stosowanie 
aspiracji i magnesów, które wyłapują kurz oraz inne pozo-
stałości dostarczone do zakładów.
Dzięki temu jesteśmy pewni, że surowiec o największej ja-
kości zostanie wykorzystany do produkcji paszy. W aspekcie 
bezpieczeństwa wszystkie urządzenia są dostosowywane do 
wymaganych stref, posiadają pomosty do obsługi głowic, osło-
ny przy częściach wirujących oraz odsadzone łożyska poza 
strefę pyłu, znacznie wydłużając ich żywotność. Zastosowane 
pasy (gurty) są antystatyczne i chronią nas przed iskrzeniem, 
znacznie zmniejszając ryzyko powstawania pożaru.

Marek Redlarski
Koordynator ds. Inwestycji

NOWE INWESTYCJE PODNOSZĄCE
JAKOŚĆ ORAZ WYDAJNOŚĆ
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Głowica podnośnika kubełkowego w Szamotułach wraz z pomostem obsługowym

Podnośnik kubełkowy w Szamotułach

P
rz

en
o

śn
ik

 t
yp

u
 R

ed
le

r 
w

 S
za

m
o

tu
ła

ch



18

SKUP ZBÓŻ AGRI PLUS
Szanowni Państwo,
W celu zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi proponujemy Państwu kontakt z naszymi kupcami w celu uzgodnie-
nia najlepszych dni i bloków godzinowych dla dostaw zbóż na skup. Koledzy układają harmonogramy i będą w stanie dora-
dzić 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 zorgani-
zować odbiór zboża z gospodarstwa.

Krzysztof Ulas
Dyrektor Działu Zakupów

Skup zbóż i strączkowych
Odbieramy i płacimy szybko, zadzwoń do nas!

Skupujemy również zboża w magazynie Bąkowo.
Kontraktujemy mokrą kukurydzę na elewatory.

Szamotuły: 668 271 896

Czarne Małe: 728 432 837

Krąplowice/Bąkowo: 728 432 840

Grodków: 696 944 091

Zamość: 692 492 715

Stachy: 667 670 580/ Kętrzyn: 797 582 264

Zachodniopomorskie

Pomorskie
Warmińsko-
mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Lubelskie

Podkarpackie

Małopolskie

Świętokrzyskie

Lubuskie
Wielkopolskie

Łódzkie

Dolnośląskie

Opolskie Śląskie

Kujawsko-
pomorskie



19 

Spółka Agri Plus należąca do grupy Smithfield Polska od trzech lat oferuje kompleksowe wsparcie w hodowli drobiu. 
Oddział drobiarski Agri Plus, taką nazwę nosi nowa komórka powstała w Agri Plus, łączy pracę trzech dużych działów pro-
dukcji drobiu. Czterech zakładów wylęgu drobiu w Mońkach, Sokółce, Bielsku Podlaskim oraz Siemiatyczach, fermy współ-
pracujące na zasadach tuczu farmerskiego oraz fermy własne kurcząt brojlerów i fermę reprodukcyjną gęsi.

Wylęgarnie Agri Plus dzięki doświadczeniu, rozwojowi, ścisłej współpracy z właścicielami ferm reprodukcyjnych oraz 
lekarzami weterynarii zapewniają współpracującym producentom wysokiej jakości pisklęta z jednorodnych stad o znanym 
statusie zdrowotnym i rozbudowanym programie szczepień profilaktycznych. Wylęgarnie w Bielsku Podlaskim i Siemiaty-
czach w sezonie lężą pisklęta gęsie dla naszych hodowców, a poza sezonem wspomagają produkcję piskląt kurzych. Moce 
produkcyjne naszych zakładów sięgają 68 milionów piskląt ROSS 308 oraz 850 tysięcy piskląt gęsich rocznie.

Tucz farmerski, który wprowadzamy na Polski rynek ma na celu zapewnić hodowcom brojlerów kurzych pełne wsparcie 
produkcji, przez zapewnienie:
- piskląt z własnych wylęgarni wraz z kompletem niezbędnych szczepień,
- zbilansowanej paszy z wytwórni pasz Agri Plus lub ściśle współpracujących firm paszowych,
- kompleksowej opieki weterynaryjnej, kadry lekarzy weterynarii, zootechników oraz techników weterynarii, zaopatrzo-

nych we wszystkie niezbędne do produkcji materiały,
- pewności terminowego odbioru żywca przez jedną z trzech ubojni: Animex Koryta, Suwałki oraz Opole,

Oferowany przez Agri Plus model współpracy zapewnia hodowcom stabilność, uniezależnienie się od rosnących cen 
paszy, piskląt oraz wahających się cen skupu żywca, dzięki czemu produkcja staje się rentowna, stabilna i przewidywalna 
przez okres całego roku.

Nasza wykwalifikowana kadra podczas wizyt na fermach wspiera hodowców, aby Ci osiągali jak najlepsze wyniki pro-
dukcyjne, a dzięki fachowemu doradztwu w zakresie inwestycji, modernizacji, adaptacji już istniejących, a także budowy 
nowych obiektów umożliwiamy hodowcom zrównoważony rozwój.

Zaufało nam już wielu hodowców, którzy dzięki stabilności finansowej śmiało patrzą w przyszłość mimo iż ta nie rysuje 
się w kolorowych barwach.

Podsumowując, oferowany przez nas model integracji zapewnia współpracę na stabilnych warunkach, jak również po-
moc na każdym etapie produkcji. Począwszy od zapewnienia piskląt, paszy, opieki weterynaryjnej i zootechnicznej na ter-
minowym odbiorze żywca kończąc.

Kierownik Produkcji - Lekarz Weterynarii
Natalia Bednarz – Rogisz

KOMPLEKSOWE WSPARCIE 
W HODOWLI DROBIU
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Szanowni Państwo,

Fundacja Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego założona została w celu wspierania edukacji młodzieży poprzez nie-
sienie pomocy finansowej w formie stypendiów dla uczniów i studentów uzyskujących wysokie wyniki w nauce oraz odzna-
czających się szczególnymi osiągnięciami w zakresie rozwoju naukowego, sportowego i osobistego.

Po raz ósmy przyjemność współtworzenia Programu Stypendialnego tej organizacji przypada spółce Agri Plus. Dzięki 
udzielonemu w ubiegłym roku wsparciu dofinansowanie otrzymało ponad 90 uczniów, natomiast od początku nawiązania 
współpracy z Fundacją dzieciom pracowników oraz hodowców Agri Plus przyznano ponad 500 stypendiów o łącznej kwo-
cie prawie 1.200.000,00 zł. Ogromnie cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju naukowego oraz rozwoju pasji 
Państwa podopiecznych i zapraszamy chętnych do udziału w naborze kandydatów na stypendystów Programu Stypendial-
nego na rok 2021/2022.

Program skierowany jest do uczniów, którzy ukończyli siódmą klasę szkoły podstawowej, młodzieży szkół średnich, szkół 
policealnych oraz studentów studiów stacjonarnych (do ukończenia przez nich 26. roku życia), których jeden z rodziców lub 
opiekunów współpracuje ze spółką Agri Plus w charakterze pracownika lub kontrahenta – hodowcy.

Podobnie jak w ubiegłym roku w drodze ubiegania się o stypendium spełnione powinny zostać kryteria dotyczące długości 
stażu współpracy, wysokości dochodu w gospodarstwie domowym oraz wysokości średniej ocen za ostatni rok nauki.

Wszystkich, którzy będą zainteresowani złożeniem wniosku zapraszamy już teraz do zapoznania się z Regulaminem Fun-
dacji, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące procesu ubiegania się o stypendia i zasady ich przyzna-
wania. Jego treść oraz wzory formularzy wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych dostępne są pod adresem:
http://www.animex.pl/zrownowazony-rozwoj/programy-wspierajace-lokalne-spolecznosci

Nabór kandydatów na stypendystów Programu Stypendialnego na rok 2021/2022 trwać będzie do 20 sierpnia dla uczniów 
szkół podstawowych i szkół średnich oraz do 20 września dla studentów oraz uczniów szkół policealnych. Ogłoszenie wy-
ników naboru nastąpi miesiąc po zakończeniu rekrutacji.

W imieniu Zarządu Fundacji serdecznie zapraszam do udziału w Programie Stypendialnym!

Marta Dobek
Specjalista ds. Płac
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Jan i Małgorzata Ziomek współpracę z naszą Firmą rozpoczęli w kwietniu 2005r. Po pierwszym wstawieniu tucznika ho-
dowca dał się poznać jako bardzo zaangażowany i sumiennie wykonywujący swoje obowiązki. Następne wstawienia były 
już warchlakowe, gdzie pomimo nienajlepszych warunków, ale dzięki ciężkiej pracy osiągał bardzo dobre wyniki. 
W 2013 r. warchlakarnia została gruntownie wyremontowana i przystosowana do obecnych wymagań. Została założona 
automatyczna wentylacja, podłoga rusztowa wraz z ogrzewaniem podłogowym, nowa linia wodna oraz nowe wygrodzenia. 
Dzięki temu hodowca osiągał wyniki na poziomie FCR poniżej 1,5 oraz upadki w granicach 2%.
Niestety w dniu 1 czerwca br. cała chlewnia spłonęła. Dzięki zaangażowaniu hodowcy i koordynatora produkcji - Tomasza 
Pawlaka udało się uratować większość warchlaków. Mimo chwilowego załamania Jan Ziomek wraz z rodziną planuje odbu-
dować warchlakarnie i dalej współpracować z Naszą Firmą.

Zwracam się z prośbą do wszystkich członków Społeczności Agri Plus o pomoc w odbudowie i dowolne wpłaty na konto 
hodowcy 96 1050 1432 1000 0092 7269 0455

Andrzej Mączka
Lekarz weterynarii

JEDLANKA – PROŚBA O WSPARCIE
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Hodowco! 
Czy wiesz już jak

 

PAMIĘTAJ, ŻE ZAPYLENIE WEWNĄTRZ FERMY I KURZ OSIADAJĄCY NA POWIERZCHNIACH

SPRYTNIEJSZY!
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Paweł Boroń
tel. +48 604 085 655

pawel.boron@agriplus.pl

Dyrektor produkcji ds. Warchlakarni i Tuczarni

Koordynatorzy Regionow:

Artur Pietrzak
tel. +48 668 153 542

artur.pietrzak@agriplus.pl
Polska Północno-Zachodnia

Rafał Grzeliński
tel. +48 602 469 068

rafal.grzelinski@agriplus.pl
Polska Centralna-Zachodnia

Jędrzej Stefański
tel. +48 668 153 539

jedrzej.stefanski@agriplus.pl
Polska Południowo-Zachodnia

Arkadiusz Wojciechowski
tel. +48 600 031 763

arkadiusz.wojciechowski@agriplus.pl
Polska Południowo-Zachodnia

Piotr Niezbecki
tel. +48 668 153 543

piotr.niezbecki@agriplus.pl
Polska Południowo-Wschodnia

Tomasz Pawlak
tel. +48 668 153 525

tomasz.pawlak@agriplus.pl
Polska Centralna

Tomasz Sokołowicz
tel. +48 600 038 626

tomasz.sokolowicz@agriplus.pl
Polska Północno-Wschodnia

Piotr Leliński
tel. +48 606 897 400

piotr.lelinski@agriplus.pl
Polska Północno-Wschodnia

Kamila Wieloch
tel. +48 734 475 810

kamila.wieloch@agriplus.pl
Polska Północna

Marek Stepanik
tel. +48 606 135 594

marek.stepanik@agriplus.pl
Polska Północno-Wschodnia

Artur Pietrzak

Rafał Grzeliński

Arkadiusz Wojciechowski

Tomasz Pawlak

Piotr Niezbecki

Marek Stepanik

Tomasz SokołowiczKamila Wieloch

Jędrzej Stefański

Piotr Leliński


