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Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Agri Plus. Minął pierwszy 
kwartał 2022 roku, zbliża się wiosna.
Kiedy życzyliśmy sobie na Nowy Rok wszystkiego co najlepsze, nie spodziewaliśmy 
się, że do naszych dotychczasowych zmagań z COVID, z ASF, dojdzie jeszcze jed-
no - straszne oblicze wojny, jakie za sprawą agresji Rosji na Ukrainę, odbywa się 
w bliskości naszej granicy państwowej. Na Ukrainie giną niewinni ludzie, cywile, 
dzieci, ich rodzice, siostry i bracia, dziadkowie, niszczone są miasta i wsie, szpitale, 
przedszkola i szkoły. Ludzie pozbawiani są żywności, wody, energii i ciepła.
Solidaryzujemy się z walczącą Ukrainą. Przyjmujemy w swoich domach setki ty-
sięcy uciekinierów, głownie matki z dziećmi i ich starszych członków rodzin. Bie-
rzemy udział w licznych akcjach pomocowych kierowanych do ludności Ukrainy. 
Wspieramy walkę Ukraińców z agresorem rosyjskim i wierzymy, że obronią swoją 
ojczyznę.
Zbliża się Wielkanoc. Wszystkim Państwu, przesyłamy serdeczne życzenia w związ-
ku z nadchodzącymi Świętami. Życzymy zdrowia, pomyślności i pokoju.

Zarząd Agri Plus
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Żegnamy Naszego Kolegę, Huberta Kuleszę

Dnia 11 lutego, przeżywszy 56 lat, zginął tragicznie mgr inż. Hubert Kulesza, wieloletni Dyrektor Produkcji Roślinnej Agri Plus
i Agri Plus Wielkopolska.

Hubert Kulesza, przepracował ponad 22 lata w naszych spółkach, nie wspominając o jeszcze wcześniejszym okresie 8 lat w ramach 
Animex – Wielkopolska. Pragniemy przybliżyć Państwu sylwetkę zmarłego.

Urodził się w Poznaniu i w tym mieście ukończył studia na Akademii Rolniczej. Pozostały okres swojego życia mieszkał tu w Ra-
koniewicach. Stąd prowadził aktywność zawodową zarówno w Wielkopolsce, jak i później będąc Dyrektorem Produkcji Roślinnej 
naszych firm – na terenie całego kraju. Pracę rozpoczął Drogi Hubert w 1992 roku w Animex Wielkopolska jako Główny Specjalista 
i Kierownik Zakładu w Rakoniewicach. Co kilka lat przyjmował na siebie coraz większe obowiązki i odpowiedzialność zawodową. 
W latach 1995-1997 był Zastępcą Dyrektora, a od 1997 do 2004 roku Dyrektorem Gospodarstwa Rakoniewice. Od 2004 roku do 
dnia tragicznej śmierci sprawował funkcję Dyrektora Produkcji Roślinnej całej naszej organizacji – obu spółek: Agri Plus i Agri Plus 
Wielkopolska. Praca była jego pasją , której oddawał się z wielkim zaangażowaniem. Ciągle stawiał przed sobą nowe cele. Jego perełką 
były stawy w Kuźnicy, które budował latami. Drogi Hubert był człowiekiem wielu talentów, zamiłowań i aktywnym społecznikiem,
o czym świadczą pełnione funkcje. - Członek Rady Okręgowej PZŁ w Poznaniu, - Delegat do Rady Krajowej PZŁ, - Członek Tereno-
wej Rady Społecznej przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu przez dwie kadencje i W-ce Przewodniczący Rady, 
- Członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Rybackiego, - Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu, - Członek 
Zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, - Sekretarz Zarządu w Fundacji Ochrony Dziedzic-
twa Kultury Wsi i Rolnictwa. - wieloletni Prezes Koła Łowieckiego nr 37 ”Kaczor” w Rakoniewicach.

Na jego uroczystości pogrzebowej w Jego miejscowości rodzinnej, Rakoniewicach, żegnaliśmy Huberta Kuleszę jako naszego bli-
skiego Kolegę, Przyjaciela. Był zawsze nadzwyczaj sumienny, zaangażowany, kompetentny. Wymagającego wobec podwładnych, ale 
sprawiedliwy. Zawsze sprawy ludzkie były dla Niego najważniejsze.

Będzie nam bardzo brakowało Dyrektora Huberta Kuleszy. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Z wielkim żalem, smutkiem i bólem łączymy się z Rodziną zmarłego. Nie możemy pogodzić się ze śmiercią Drogiego Huberta.

Zarząd Agri Plus
i Zarząd Agri Plus Wielkopolska
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 Pasza jest kluczowym czynnikiem w hodowli zwierząt, a w ostatnim czasie też jednym z droższych czynników. Aby zapew-
nić wysokie standardy stabilności dostaw paszy dla naszych ferm oraz ferm kontraktowych posiadamy sześć nowoczesnych Wytwór-
ni Pasz. Do produkcji używane są jedynie produkty najwyższej jakości, projektowane i badane na bieżąco w naszych laboratoriach. 
Wynikiem fachowej wiedzy oraz zaangażowania pracowników WP,  jest produkt najwyższej jakości, spełniający wysokie normy oraz 
dający odpowiednie wyniki w hodowli.

Jednak aby doskonały produkt dotarł do hodowców i dał doskonałe wyniki musi zostać spełnionych kilka bardzo prostych warun-
ków. 

Dopiero po zakończeniu tych czynności paszowóz może zostać wpuszczony na teren fermy. Przed rozpoczęciem rozładunku hodow-
ca powinien wykonać kilka prostych działań.
Powinien sprawdzić dokument przewozowe w szczególności numery plomb i sposób ich zamocowania na pojeździe. Jeśli na fermie 
jest waga hodowca powinien skontrolować na niej pojazd, jeśli takiej wagi nie posiada może poprosić kierowcę, aby jadąc na fermę 
zajechał „po drodze” na taką wagę gdzie pojazd w obecności hodowcy będzie można sprawdzić. Hodowca powinien przekazać wła-
ściwe dyspozycje i upewnić się, że kierowca zrozumiał do którego zbiornika dana pasza powinna być wysypana.
Pozwoli to uniknąć pomyłek, niepotrzebnych kosztów i nerwów, a także możliwych strat w wyniku pomylenia zbiorników itp.
Po zakończeniu rozładunku, przed wyjazdem z fermy hodowca powinien sprawdzić poprawność rozładowania całej dostawy. Zdaża-
ją się przypadki zawieszenia paszy na komorach. Roztargnienie, pośpiech może spowodować niewypompowanie komory. Wiąże się 
to z wymiernymi stratami dla hodowcy i przewoźnika.

PASZA - UKŁAD KRWIONOŚNY AGRI PLUS

PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO 

Pasza opuszczająca teren Wytwórni jest 
sprawdzana pod kątem:
• zgodności asortymentu z zamówie-
niem,
• zgodności wagi z zamówieniem,
• dokładności zabezpieczenia ładunku 
(plombowania).

PO DRUGIE KOMUNIKACJA

Hodowca powinien zostać powiadomio-
ny o czasie przyjazdu paszowozu. Czas 
jest cenny i niepotrzebne przestoje są dro-
gie zarówno dla hodowcy jak i przewoź-
nika.

PO TRZECIE KONTROLA

Aby do minimum ograniczyć biologiczne 
zagrożenia związane z wjazdem pojazdów 
na teren fermy oraz przebywaniu na nich 
osób „z zewnątrz” hodowca powinien do-
pilnować przestrzegania zasad bioaseku-
racji (dezynfekcja pojazdu przed wjazdem 
na teren fermy i odczekanie 15 minut na 
zadziałanie środka, ubranie się kierowcy 
w strój ochronny oraz dezynfekcja pojaz-
du opuszczającego teren fermy).
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Pragnę również przypomnieć, że w naszej tradycji funkcjonuje powiedzenie „pańskie oko konia tuczy” to w głównej mierze od ho-
dowcy zależy wynik końcowy i profit jaki otrzyma z tego tytułu.

My jako Dział Bezpieczeństwa Agri Plus , żeby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, na bazie codziennej, wykonujemy kontrole pojaz-
dów transportujące pasze.

Kontrole obejmują transport na trasie od WP do Ferm, kontrolę wjazdu (zachowanie bioasekuracji) i rozładunku, kontrole pojazdów 
po rozładunku (opróżnienia komór), kontrole czystości pojazdów, kontrole dokumentów przewozowych.

Dostajecie państwo produkt najwyższej jakości, zabezpieczony w najlepiej dostępny sposób.

Jeżeli świadomość w zakresie nadzoru nad dostawami paszy, kontroli rozładunku, itp. stanie się Państwa rutyną codzienną, zmini-
malizuje to ryzyko strat, które uderzają zarówno w Was Hodowców oraz nas Agri Plus.

Adam Pleskot
Koordynator Ochrony
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 Prowadząc działalność polegającą na chowie i hodowli 
zwierząt w różnych zakresach oddziałujemy na środowisko natu-
ralne. Czerpiemy zasoby naturalne, np. pobierając wodę do poje-
nia zwierząt i mycia budynków z własnej studni czy wytwarzamy 
odpady, np. opakowania po środkach zużytych do dezynfekcji. 
W zależności od rodzaju wpływu na środowisko podlegamy róż-
nym obowiązkom ustawowym.

 Realizując podstawowy warunek dobrostanu zwierząt, 
czyli zapewnienia stałego dostępu do wody naszym zwierzętom- 
pobieramy ją od dostawców publicznych bądź z ujęć własnych. 
Będąc posiadaczem studni, oprócz (w zależności od ilości pobie-
ranej wody) posiadania pozwolenia wodnoprawnego, podlegamy 
obowiązkowi monitorowania ilości pobranej wody. Zestawienia 
ilości pobranych wód mamy obowiązek przekazać do Wód Pol-
skich oraz do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 
działalności organu Inspekcji Ochrony Środowiska raz na kwar-
tał w terminie 30 dni od zakończenia kwartału. Na podstawie 
dokumentacji przedłożonej Wodom Polskim zostanie naliczo-
na opłata zmienna za pobrane wody. Raz w roku, na podstawie 
posiadanych pozwoleń wodnoprawnych, naliczana jest również 
opłata stała. Ponadto mamy obowiązek przedłożyć informacje o 
ilości pobranej wody w danym roku kalendarzowym za ten w 
terminie do 31 stycznia do organu udzielającego pozwolenia.

 W wyniku prowadzonej działalności powstają również odpady, które musimy zaklasyfikować według katalogu odpadów 
określonego w ustawie o odpadach. Nakłada ona na wytwórców odpadów obowiązek prowadzenia ewidencji ilości wytworzonych 
opadów. Podmioty wytwarzające poniżej 100 kg odpadów niebezpiecznych i 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne mogą pro-
wadzić uproszczoną ewidencję, na którą składają się karty przekazania odpadów. Podmioty wytwarzający większe niż wskazane po-
wyżej ilości odpadów prowadzą ewidencję opartą na kartach ewidencji wytworzonych odpadów i kart przekazania. Co roku należy 
złożyć do Urzędu Marszałkowskiego informacje o ilości wytworzonych odpadów do 15 marca za rok poprzedni.  
 W trakcie chowu i/ lub hodowli emitowane są do atmosfery gazy. Emitowanie gazów jest związane zarówno z obecnością 
zwierząt (np. amoniak), jak również w związku np. ze spalaniem paliw w maszynach rolniczych czy stosowanych w budynkach na-
grzewnicach ( np. CO2). Informacje o zakresie i wielkości emisji, , mamy obowiązek składać za pośrednictwem strony Krajowego 
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (Kobize) raz w roku, do końca lutego. W przypadku gdy jesteśmy przedsiębiorcą lub 
osobą fizyczną której działalności wymaga posiadania pozwolenia na emisję do powietrza (powyżej 210 DJP) na podstawie tego 
raportu naliczamy opłatę za korzystanie ze środowiska, którą musimy uiścić na rachunek marszałka województwa właściwego ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności w terminie do 31.03 każdego roku za rok poprzedni. Z uiszczenia opłaty są zwolnione 
podmioty korzystające ze środowiska, jeśli wysokość opłaty nie przekracza 800 złoty.

KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
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 Hodowcy posiadający pozwolenia zintegrowane są także zobowiązani do monitorowania wielkości emisji gazów i ilości 
przekazanych odpadów. Jest to związane z obowiązkiem złożenia raportu PRTR do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Za-
nieczyszczeń, jeśli w danej lokalizacji w danym roku zostaną przekroczone graniczne wartości określone w rozporządzeniu 166/2006. 
Wartości graniczne zostały określone dla wielu substancji, m.in. amoniaku- 10 000 kg/ rok oraz odpadów niebezpiecznych powyżej 
2 Mg przekazanych w roku. Raport składamy w terminie do 31.03 elektronicznie przez portal a następnie jesteśmy zobowiązani do 
jego przesłania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

 Wielkość i sposób prowadzonej przez nas produkcji może nas obligować do posiadania decyzji środowiskowych sektoro-
wych (wprowadzanie gazów i pyłów, pobór wód) lub pozwoleń zintegrowanych. Będąc posiadaczem wyżej wymienionych decyzji 
należy sprowadzić czy organ udzielających ich nie nałożył na nas dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub monitoringo-
wych. 

Anna Pawłowicz 
Specjalista ds. Jakości

BIOASEKURACJA W PRODUKCJI DROBIU
 W produkcji drobiu istotne są różne czynniki, wpływające na osiągnięcie ostatecznego, dobrego wyniku. Są rzeczy, na które 
mamy jedynie pośredni wpływ, takie jak dobór paszy bądź pisklęcia, jednak właściwa bioasekuracja w pełni leży w gestii właściciela 
fermy wspomaganego przez opiekuna w postaci service managera. Pełne zalety zachowywania właściwych zasad bioasekuracji ciężko 
jest docenić - o wiele łatwiej jest poznać skutki zaniedbań.
O podstawach - takich jak osobna odzież i obuwie na każdym kurniku, codzienne pranie ubrań noszonych pod jednorazowym kom-
binezonem, maty polane preparatem dezynfekcyjnym – nigdy dość mówienia. Warto wspomnieć też hodowcom 
o sytuacjach, w których łatwo jest bioasekurację pominąć, a mianowicie rozładunku piskląt oraz załadunku ptaków do ubojni, kiedy 
to na fermie pojawiają się osoby bywające na wielu fermach, często kilku pod rząd. Wzorem byłoby zapewnienie wszystkim czystej 
odzieży jedno- bądź wielorazowej, w przypadku gdy łapacze nie posiadają swoich ubrań na zmianę. Zaprocentuje to brakiem prze-
noszenia patogenów z fermy na fermę.
Bioasekuracja powinna być brana pod uwagę już w momencie planowania budowy fermy, co nastręcza trudności w przypadku ferm 
starszych, niedostosowanych do jej zasad. Gdy tylko jest to możliwe, należy wyznaczyć na takiej fermie strefy czyste i brudne dla 
całego kompleksu oraz pojedynczych budynków. Absolutną podstawą, choć na niektórych fermach nadal o to ciężko, są również 
pomieszczenia socjalne z umywalkami z ciepłą wodą, mydłem i płynem dezynfekcyjnym do dłoni. Nasza rola jako opiekunów ferm, 
powinna również polegać na dbaniu o regularne dostawy płynu do polewania mat czy jednorazowych osłon na buty.
Warto też pamiętać o samochodach wjeżdżających na teren fermy – samochód powinien być czysty, koła zdezynfekowane na całym 
obwodzie a kierowca ubrany w odzież jednorazową. Auta również bywają na wielu fermach pod rząd, należy więc tego pilnować. 
Odbiór ptaków padłych idealnie powinien odbywać się z daleka od budynków, w których stacjonują ptaki. Na tyle na ile jest to moż-
liwe, powinniśmy też zadbać
o brak kontaktu fermy z dzikimi zwierzętami. Obszar powinien być ogrodzony a deratyzacja i dezynsekcja ściśle pilnowane.
Łatwo jest o nieświadome przeniesienie patogenów chorobotwórczych na teren fermy – o wiele ciężej jest się choroby pozbyć. Stąd 
też pilnowanie zasad bioasekuracji powinno być oczywiste i absolutnie podstawowe.

Adrianna Żyta-Klimacka 
Kierownik Produkcji - Lekarz Weterynarii
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 Państwo Piotr i Teresa Stempka, właściciele fermy 
Gródki, współpracują z firmą Agri Plus od przeszło 1,5 roku. 
Przygodę z produkcją trzody chlewnej rozpoczęli w programie 
Welfare+, gdzie wiedli absolutny prym w rankingach. Kiedy 
program dobiegł końca, hodowcy stanęli przed wyborem: czy 
przystosować budynek do tuczu kontraktowego, czy może po-
stawić na produkcję warchlaków w rozwijanym od maja 2021 r. 
projekcie Małych Ferm Macierzystych? W programie Welfare+ 
odebrali solidne przygotowanie w temacie produkcji warchla-
ków, dlatego postanowili podążać dalej tą drogą – Zmiana na 
produkcję tucznika, byłaby jak krok wstecz, a my chcemy się 
rozwijać – mówi Pan Piotr Stempka.

- DOBRA ZMIANA -

Państwo Stempka przez wiele lat utrzymywali bydło mleczne. 
Najpierw w przydomowym budynku inwentarskim, a później 
w wybudowanej w 2006 roku oborze wolnostanowiskowej. Pan 
Piotr wspomina, że w tamtym czasie, już 12 lat temu, pierwszy 
raz rozmawiał z przedstawicielem Agri Plus o budowie chlew-
ni. – Wtedy się bałem. Po prostu nie znałem tematu. Hodowla 
bydła była opłacalna, ale odczuwało się dużą presję związaną 
z klasą mleka, od której zależał zarobek. Była też bardzo 
praco- i czasochłonna – mówi hodowca. Nadszedł 2020 rok, a 
w nim kolejne spotkanie z Agri Plus i szybka decyzja o zmia-
nie charakteru produkcji – Na początku żona pogniewała się 
na mnie. Nie była pewna czy dobrze robię – śmieje się Pan 
Piotr – Całe stado sprzedałem, a oborę przystosowałem do 
produkcji trzody. Dlaczego wybrał opcję Welfare+? – Chcia-
łem, żeby podobnie jak wtedy, kiedy utrzymywaliśmy kro-
wy, w gospodarstwie odbywały się porody. Wydawało mi się 
to też po prostu – ciekawsze – przyznaje. Pierwszy rzut był 
stresujący, musieliśmy się nauczyć pracy z trzodą. Przy ko-
lejnych wstawieniach, byliśmy już „obcykani”. Trochę ukuło 
nas w sercu, kiedy okazało się, że program wygasa. Nie 
chcieliśmy zatracić tego, czego się nauczyliśmy. Zapytany
o to, dlaczego już nie tęskni za hodowlą bydła i postawił całkowi-
cie na produkcję świń pod skrzydłami Agri Plus, hodowca wska-
zuje na dwie antyramy wiszące na ścianie pomieszczenia socjal-
nego fermy – Widzi Pani te zdjęcia? – wskazuje na pierwszą 
antyramę, gdzie widać Pana Piotra pośród stada krów mlecznych 
– Tutaj jestem sam. Dzieci były młodsze, żona zajmowała się 
domem, a ja bydłem. Byłem uwiązany. A tutaj – hodowca prze-
chodzi do drugiej antyramy, na której widać już całą, uśmiech-
niętą rodzinę, zaangażowaną w opiekę nad lochami i prosiętami 
– jesteśmy razem. Od kiedy utrzymuję świnie udało nam się 
„wyrwać” choćby na chwilę nad morze, no i na różne uroczy-
stości nie spóźniamy się, jak to zwykle bywało przy krowach! 
– przyznaje wesoło Pan Piotr.

- NOWY ROZDZIAŁ -

W marcu ledwie zakończył się ostatni „lot” w programie Welfa-
re+, a kolejne dni właściciele fermy przeznaczyli na błyskawiczny 
demontaż sprzętów i przygotowanie budynków pod przeprowa-
dzenie prac remontowych. Za każdym razem kiedy przyjeżdżam 
na fermę Gródki, jestem zdumiona, jak duży progres nastąpił
w modernizacji od ubiegłego tygodnia – Zależy nam bardzo 
na jak najszybszym wznowieniu produkcji – mówi Pan Piotr.
Na powstającej fermie macierzystej Państwa Stempków, będzie 
można utrzymywać stado podstawowe 177 loch. Sektor koj-
ców pojedynczych, gdzie będzie miała miejsce sztuczna inse-

minacja samic liczy 76 kojców. Sektor wysokiej ciąży stanowią 
kojce utrzymania grupowego. W projekcie przewidziano 2 in-
dywidualne kojce dla knurów „szukarków”. Komora porodowa 
liczyć będzie 46 kojców. Warchlakarnia przeznaczona będzie 
dla grupy ok. 630 sztuk zwierząt. W obu sektorach podłoga 
wykonana będzie z rusztu plastikowego, rekomendowanego
w przestrzeniach zajmowanych przez najmłodsze zwierzęta. Dla 
Pana Piotra, jak sam podkreśla, kluczowa jest ergonomia pra-
cy w obiekcie – Ma się nam tu wygodnie pracować! – mówi.

- ODWAŻNIE PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ -

- Gdyby mógł Pan sobie siebie wyobrazić za 5 lat – gdzie Pan 
siebie widzi? – pytam Pana Piotra.
- W nowym obiekcie! – odpowiada śmiało. Chciałbym zwięk-
szyć produkcję – podkreśla, że przede wszystkim chciałby zadbać
o „dobry start” dzieci, których posiada trójkę. Najstarsza córka 
studiuje Zootechnikę na Uniwersytecie Warmińsko – Mazur-
skim w Olsztynie. Wykształcenie kierunkowe na pewno będzie 
dla Pani Wiktorii przydatne w prowadzeniu hodowli z dobrym 
skutkiem.
- Za co Pan ceni współpracę z firmą Agri Plus?
- Podoba mi się terminowość wypłat. Nie ma zwłok w prze-
lewaniu pieniędzy. To bardzo ważne. No i to, że można liczyć 
na merytoryczną pomoc przedstawicieli firmy – jaki sprzęt 
wybrać, jak poradzić sobie z różnymi niedogodnościami i tak 
dalej.
- A jak mógłby Pan przekonać hodowców, którzy być może 
biorą pod uwagę taki scenariusz jak u Pana – zmianę charak-
teru produkcji – to co by im Pan powiedział?
- Chyba jedynie musieliby zobaczyć faktury! – żartuje Pan 
Stempka – Bądź co bądź, dla hodowcy liczą się zarobione pie-
niądze.
My jako firma Agri Plus, jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy 
podczas rozwoju naszego wiodącego projektu, spotykać tak pra-
cowitych i inspirujących hodowców jak Państwo Stempka. Ży-
czymy Państwu powodzenia w przedsięwzięciu oraz kolejnych 
lat satysfakcjonującej współpracy z nami.

Karolina Roszkowska
lekarz weterynarii

W RODZINIE SIŁA!

Hodowco!
Jeśli zainteresował Cię Projekt Rozwoju Małych Ferm Macierzystych, 
zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami, którzy przybliżą Ci jego warunki: 

Karolina Roszkowska
tel. 668 153 550

Polska Północno – Wschodnia 

Michał Trałka
tel. 606 920 569

Polska Północno – Zachodnia

Maciej Machnik
tel. 600 237 592

Polska Centralna

Mariusz Rybak
tel. 606 784 834

Polska Południowo – Wschodnia

Błażej Kaczor
tel. 728 479 267

Polska Południowo – Zachodnia

73
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Córki Państwa Stempka – Wiktoria (po lewej) i Zosia (po prawej) chętnie 
biorą udział w pracach hodowlanych

Obiekt fermowy Państwa Teresy i Piotra Stempków

Najmłodszy syn, Paweł, również ochoczo pomaga rodzicom

Hodowco!
Jeśli zainteresował Cię Projekt Rozwoju Małych Ferm Macierzystych, 
zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami, którzy przybliżą Ci jego warunki: 

Karolina Roszkowska
tel. 668 153 550

Polska Północno – Wschodnia 

Michał Trałka
tel. 606 920 569

Polska Północno – Zachodnia

Maciej Machnik
tel. 600 237 592

Polska Centralna

Mariusz Rybak
tel. 606 784 834

Polska Południowo – Wschodnia

Błażej Kaczor
tel. 728 479 267

Polska Południowo – Zachodnia
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PRODUKCJA ROŚLINNA I GNOJOWICA
 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zeszłoroczne zbiory zbóż w kraju wyniosły 34,6 mln ton i były niższe 
o 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Podobnie było także w dziale produkcji roślinnej w naszej firmie. W 2021 roku zbiory 
zbóż wyniosły 7 723 tony – to o 12,5 proc. mniej niż w 2020 roku. Warto jednak zaznaczyć, że powierzchnia upraw w stosunku do 
roku poprzedniego była mniejsza aż o 883 ha, co miało duży wpływ na wynik zbiorów.
 Jednym z głównych czynników wpływających na plonowanie roślin jest dostępność wody, której brak oddziałuje bezpo-
średnio na ograniczenie podbierania składników pokarmowych oraz utrudnia kiełkowanie. Poniższe mapki przedstawiają wskaźnik 
wilgotności gleby i widoczny brak opadów, który wpłynął na zbiory. Aktualnie sytuacja jest zadowalająca – na polach nie brakuje 
wody, a dzięki dobrej pogodzie jesienią
i stosunkowo łagodnej zimie, obecny stan ozimin oceniamy dobrze i bardzo dobrze. Natomiast mierzymy się z innymi problemami.

 

źródło: www.agrometeo.imgw.pl

źródło: www.topagrar.pl
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Pierwsze notowania cen po żniwach pokazały rozkręcającą się spirale wysokich cen, która uderzyła we wszystkich – zarówno produ-
centów i odbiorców oraz mniejsze i większe gospodarstwa. Z jednej strony wzrost cen zbóż – z drugiej galopujące ceny środków do 
produkcji roślinnej. Coraz droższe pasze, nawozy, prąd i gaz drastycznie wpłynęły na koszty produkcji rolnej.

Nic dziwnego zatem, że rolnicy szukają wszelkich sposobów na ograniczenie konieczności zakupu drogich nawozów. Wysokie ceny 
wymuszają jeszcze większą precyzję w nawożeniu i ochronie. Gospodarstwa opierające się wyłącznie na produkcji roślinnej mają 
ograniczone możliwości, natomiast w lepszej sytuacji zdają się być osoby prowadzące produkcje zwierzęcą. W przypadku producen-
tów trzody, koszty nawożenia można zmniejszyć poprzez stosowanie wytworzonej gnojowicy.

Ile jest warta gnojowica? Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 1 m3 gnojowicy zawiera 4,3 kg azotu, 3,3 kg fos-
foru, oraz 2,3 kg potasu. Gnojowica jest także bogatym źródłem mikroskładników takich jak: siarka, magnez oraz szereg mikroele-
mentów. Wpływa również korzystnie na właściwości gleby. Z danych przedstawionych przez w/w Instytut wynika, że ograniczenie 
stosowania nawozów mineralnych na rzecz naturalnych – gnojowicy pozwoli oszczędzić ok 2 000 zł/ha.

Obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego sezonu, licząc na to, że korzystne warunki agrometeorologiczne w marcu, 
umożliwią wykonanie pierwszych wiosennych prac polowych i terminowe rozpoczęcie nawożenia gnojowicą oraz nawozami mine-
ralnymi.

Inwestycje dają nam możliwości zrównoważonego rozwoju oraz przyczyniają się do osiągania lepszych wyników produkcyjnych. 
Przygotowując inwestycje bazujemy na doświadczeniu oraz pracy zespołowej specjalistów z różnych branż. Podczas spotkań we-
wnętrznych, które organizujemy dla każdego projektu, przeprowadzamy burzę mózgów i określamy założenia niezbędne dla reali-
zacji zadań inwestycyjnych. Dzięki tej strukturze, możemy maksymalnie zminimalizować ryzyka biznesowe i znacząco przyczynić 
się do osiągnięcia finalnego sukcesu.

Bartosz Zaleski
Zastępca Kierownika Produkcji Roślinnej

 

 500,00 zł
1 000,00 zł
1 500,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
3 500,00 zł
4 000,00 zł
4 500,00 zł

Ceny (w zł/t) podstawowych nawozów mineralnych w 
wybranych punktach sprzedaży

saletra amonowa polifoska 6 sól potasowa

źródło: www.przedsiebiorcarolny.pl
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ODDZIAŁ DROBIARSKI
 Marzec 2022 roku to miesiąc w którym zakończymy inwestycję rozwojową polegającą na zwiększeniu mocy produkcyj-
nych zakładu wylęgu drobiu w Mońkach w woj. Podlaskim pierwotnie z 9,36 mln do 42,64 mln i finalnie do 48,36 mln sztuk piskląt 
rocznie. Zakład jest objęty certyfikacją QS, która dzięki wprowadzonym procedurom jakościowym i dobrostanowym pozwala na 
produkcję surowca najwyższej jakości. Pisklęta wyprodukowane w Mońkach trafiają do hodowców kontraktowych oraz na fermy 
własne, którzy dostarczają żywiec do ubojni Animex.

Wieloletnie doświadczenie w produkcji piskląt pozwoliło na zaprojektowanie i wyposażenie zakładu z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii, które umożliwiły efektywne prowadzenie procesu produkcji i osiąganie wylęgów na wysokim poziomie 86 %. 
Dodatkowo wprowadzono szereg rozwiązań, dzięki którym zmniejszono uciążliwości zakładu dla środowiska. Zainstalowany został 
system zintegrowanego zarządzania klimatem, który pozwala na precyzyjne sterowanie procesem wylęgu. System odzysku wykorzy-
stuje ciepło odpadowe z pomieszczeń produkcji i dostarcza je do innych pomie szczeń zakładu, co wpływa na zmniejszenie ilości 
zużytego oleju opałowego. System zamkniętego układu chłodzenia dzięki zainstalowanym urządzeniom chłodniczym umożliwia 
obieg wody w systemie 14 zamkniętym. Wykorzystane rozwiązania technologiczne pozwalają na efektywną produkcję z zachowa-
niem troski o środowisko.

Również w marcu zakończyła się inwestycja zmiany sposobu ogrzewania na fermie drobiu w Michałówku woj. Opolskie. Ferma do 
momentu rozpoczęcia inwestycji ogrzewana była zbiornikowym gazem propan spalanym w promiennikach. Podjęliśmy decyzję 
by zmodernizować cały system ogrzewania obiektów. Wykonaliśmy dokumentację projektową rozprowadzenia gazu ziemnego na 
terenie fermy, a wewnątrz kurników zamontowaliśmy po dwie nagrzewnice zamknięto-komorowe o mocy 100kW każda, firmy Win-
terwarm. Zmiana sposobu ogrzewania wpłynie korzystnie na warunki panujące w kurnikach.

Komora spalania paliwa w nagrzewnicach jest zamknięta, a spaliny odprowadzane są na zewnątrz obiektu, podczas gdy spalanie 
gazu w promiennikach odbywa się w komorze otwartej, a produkty spalania trafiały do wnętrza kurnika. Otwarta komora spalania 
stwarzała również zagrożenie wystąpienia pożaru oraz pogarszała jakość powietrza w obiektach.
Zrealizowana inwestycja w znaczny sposób poprawiła bezpieczeństwo ludzi, obiektów i produkcji.
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ODDZIAŁ PASZOWY
 Inwestycje w Wytwórniach Pasz ukierunkowane są na wzrost produkcji oraz ograniczenie kosztów mieszanek paszowych.

Zakończyliśmy budowę instalacji dla surowców alternatywnych pochodzenia zwierzęcego w Czarnym Małym. Uzyskaliśmy tym 
samym możliwość dozowania do mieszalnika surowców ,,niepopularnych’’, których właściwości są akceptowalne do stosowania w 
produkcji paszy.

Pozostałe zakłady w Szamotułach, Krąplewicach i Kętrzynie będą mogły korzystać z bliźniaczej instalacji również w 2022 roku o 
czym będziemy redagować w kolejnych numerach.

Warto zaznaczyć, że nasza siostrzana firma Animex, pracuje już w swoim zakładzie w Starachowicach nad wyprodukowaniem su-
rowca alternatywnego i kooperacja pomiędzy naszymi firmami w przyszłości w tym zakresie, powinna znacznie przyczynić się do 
osiągania lepszych wyników finansowych w całej Grupie Smithfield Polska.

Kolejną znaczącą inwestycją jest modernizacja kotłowni w Kętrzynie. We wcześniejszym artykule nawiązywałem do tej inwestycji, a 
dziś możemy mówić o instalacji urządzeń technologicznych w pomieszczeniu. Prace trwają i na dzień dzisiejszy nie mamy zagrożeń 
by zakończyć je kompleksowo do dnia 31.05.2022. Ten projekt pozwoli nam uzyskać większą ilość pary w procesie granulowania, 
przyczyniając się do wzrostu jakości produkcji mieszanki paszowej.

Anna Bartycha-Abramowska
Starszy Specjalista ds. BHP

Marek Redlarski
Koordynator Inwestycji
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PomagaMY, nie możemy zrobić inaczej.
Poranek 24 lutego przeszedł do historii jako jeden z najciemniejszych dni w historii Europy po II Wojnie Światowej. Gdy wszyscy w 
Polsce szykowaliśmy się na świętowanie tłustego czwartku, nasi sąsiedzi ze wschodu, zostali zmuszeni do opuszczenia swoich do-
mów. Zawisła nad nimi groźba rozpoczynającej się wojny pochłaniającej w kolejnych dniach nowe ofiary i straty.

Wiedzieliśmy, że musimy zacząć działać. Zależało nam na tym, żeby błyskawicznie dać odpowiedź na pojawiające się potrzeby. 
Wspólnie ustaliliśmy pierwszą strategię akcji pomocowej kierowanej do wszystkich tych, którzy przyjechali do Polski, nierzadko 
tylko z podręcznym bagażem oraz tych, którzy zostali w Ukrainie.

Bezzwłocznie rozpoczęliśmy proces zabezpieczania stu ton produktów o długim terminie przydatności oraz takich, które nie wyma-
gają warunków chłodniczych do przechowywania, czyli głównie konserw i kiełbas suchych.

Otrzymywaliśmy także oddolne sygnały o potrzebie zrobienia czegoś więcej, dlatego zorganizowaliśmy zbiórki w biurze w Poznaniu. 
Podobną zbiórkę Animex Foods zorganizowała w Warszawie. Zebrane dary trafiły do regionalnych oddziałów Polskiego Czerwone-
go Krzyża, czyli jednej z głównych organizacji wspierających polskie akcje humanitarne w kraju i w Ukrainie.

W toku kolejnych informacji o trwającej wojnie zależało nam na tym, aby nasza pomoc była dynamiczną odpowiedzią no kolejno 
pojawiające się potrzeby. Działamy bezpośrednio i pośredniczymy w organizacji pomocy. Kierujemy swoje siły na pomoc.

Widzimy zdjęcia i materiały z przepełnionych punktów relokacyjnych, a także kolejne fale uchodźców porzucających swoje dotych-
czasowe życie na rzecz bezpieczeństwa w Polsce i całej Europie. Jesteśmy dumni z tego jak wielu naszych pracowników włączyło się w 
pomoc. W trudnych chwilach możemy liczyć na siebie wzajemnie i potrafimy się zjednoczyć. Dlatego wiemy, że powyższe działania 
są pierwsze, lecz nie ostatnie w tym dramatycznym momencie nowożytnej historii.

PR Team
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RYNKI OSZALAŁY
 W lutym świat nie wierzył. Najpierw w to, że Rosja zaatakuje Ukrainę, później w to, że jednak zaatakowała. To czego jesteśmy 
świadkami z cala pewnością nie ma precedensu w najnowszej historii Europy. Jaki wpływ na rynki surowcowe może mieć ta wojna?

Ukraina jest największym producentem oleju słonecznikowego, jednym z większych producentów pszenicy i odpowiada za po-
nad 10% światowego eksportu tego zboża. Szacuje się, że w momencie wybuchu wojny do wyeksportowania łącznie z Ukrainy
i Rosji pozostało 11 mln ton pszenicy i 17 mln ton kukurydzy. Nie należy się dziwić, więc, że rynek zareagował na konflikt pani-
ką. W ciągu pierwszych godzin od wejścia wojsk Rosyjskich na teren Ukrainy cena pszenicy na Giełdzie Paryskiej osiągnęła po-
ziom najwyższy w historii notowań tego zboża, po to by w ciągu kolejnego dnia spaść do „normalnego” poziomu. Wtedy świat 
wierzył jeszcze w potęgę Rosji i w kilkudniową inwazję. W miarę jak opór Ukrainy rósł i przezywaliśmy kolejne dni inwazji Ro-
syjskiej rynki reagowały kolejnymi rekordami. Początek marca był bardzo nerwowy, a ceny w portach za pszenicę konsumpcyjną 
przekraczały nawet 2000 złote za tonę. W zasadzie wystarczy, nawet, niewinne negatywne doniesienie żeby spowodować znaczne 
wzrosty lub spadki notowań giełdowych. W momencie pisania tego tekstu sygnałem do podwyżek było nałożenie na prezydenta 
USA, Joe Bidena sankcji przez Rosję. W efekcie nie będzie on mógł wjechać na teren Federacji Rosyjskiej. Banalne, ale wystarczyło.

Realnie wojna w Ukrainie będzie miała znaczny wpływ na rynki. Rosja i Ukraina w sumie eksportu-
ją ponad 100 milionów ton pszenicy. Zmniejszenie dostaw i znaczące podwyżki cen mogą spowodować niedobo-
ry żywności, szczególnie w krajach słabszych ekonomicznie. Według Amerykańskiego departamentu Rolnictwa głów-
ne obszary prowadzenia uprawy pszenicy i kukurydzy znajdują się w miejscach zaznaczonych na poniższych mapach.

Krzysztof Ulas
Dyrektor Działu Zakupów

Pszenica

Kukurydza
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ROZWIĄZANIE KONKURSU

LIDKA G.

JULIA LENA D.

OLIWIA T.

MATEUSZ D.

MICHALINA M.
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Dzieciom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie, powyżej przedstawili-
śmy wszystkie przesłane prace. Wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw upominków!

NIKODEM S.

PAULINA S.

LENA P.

MARCIN P.

HANIA P.
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HODOWCY RAZEM
Szanowni Państwo, Czytelnicy Biuletynu Agri Plus ! 

 W ubiegłym roku z inicjatyw  POLPIG (Krajowego Związku Pracodawców, Producentów Trzody Chlewnej ) oraz Federa-
cji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych powstał ruch, inicjatywa  #HodowcyRazem, który skupia 6 orga-
nizacji hodowlanych. Jednym z pierwszych tematów istotnych dla całej branży jest zniesienie obowiązującego od lat, krzywdzącego 
przepisu ograniczającego obrót nawozami naturalnymi.

Informacyjnie, publikujemy kopię pisma jakie #HodowcyRazem wystosowali do Pana Henryka Kowalczyka - Wicepremiera, Mini-
stra Rolnictwa.

Serdecznie Państwa Pozdrawiam
dr Mirosław Dackiewicz 

Dyrektor PR Agri Plus 
Wiceprezes Zarządu POLPIG 

 

 

Warszawa,  29 marca 2022 r. 
  

  
Szanowny Pan 
HHeennrryykk  KKoowwaallcczzyykk  
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

  
DDoottyycczzyy::  zznniieessiieenniiaa  ooggrraanniicczzeeńń  ww  oobbrroocciiee  nnaawwoozzaammii  nnaattuurraallnnyymmii  
  
SSzzaannoowwnnyy  PPaanniiee  PPrreemmiieerrzzee!!  
W Polsce od 2007 roku wprowadzono ograniczenia związane z obrotem nawozami naturalnymi.  
Problem dotyka gospodarstw utrzymujących powyżej 750 loch lub 2000 szt. świń o wadze ponad 30 kg 
przeznaczonych do tuczu. Gospodarstwa te mogą zbyć tylko 30% wyprodukowanej gnojowicy. Obecnie 
przepisy te są zawarte w ustawie Prawo Wodne, które podczas obecnego kryzysu sektora nawozowego 
utrudniają obrót nawozami naturalnymi. Powyższym restrykcjom nie podlegają tylko nawozy naturalne 
przeznaczone do biogazowni, których w Polsce nie ma zbyt wiele. 
 
Prawo wodne aarrtt..  110055aa,,  uusstt..66 
„Podmiot prowadzący działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może zbyć do 30% gnojówki i gnojowicy 
do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, a pozostałą ilość przeznaczyć we własnym zakresie lub 
przekazać innemu podmiotowi do produkcji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub zagospodarować na działkach rolnych, których jest 
posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin.” 
 
W sytuacji kryzysowej, z jaką mamy do czynienia na rynku nawozów sztucznych ze względu na ich małą 
dostępność i wysokie ceny, można bardziej zoptymalizować nawożenie i dostępność nawozów 
naturalnych. Poziom zainteresowania nawozami naturalnymi ze strony rolników prowadzących uprawy 
polowe jest bardzo duży. Uwolnienie rynku nawozów naturalnych może mieć kluczowe znaczenie w 
ograniczaniu kosztów produkcji roślinnej, odbudowie krajowego sektora produkcji trzody chlewnej oraz 
poprawie konkurencyjności polskiego rolnictwa. Dlatego sygnatariusze inicjatywy #HodowcyRazem 
wnioskują o wykreślenie cytowanego powyżej przepisu z ustawy. 
 

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem 

 
Andrzej Kabat 
Prezes Zarządu 

Polski Związek Hodowców i 
Producentów Trzody Chlewnej  

„POLSUS"  

 
Mariusz Olejnik 
Prezes Zarządu 

Federacji Związków Pracodawców – 
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

 
Aleksander Dargiewicz 

Prezes Zarządu  
Krajowego Związku Pracodawców – 

Producentów Trzody Chlewnej 
POLPIG 

   
 

Dariusz Goszczyński 
Dyrektor Generalny 

Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba 
Gospodarcza 

 
Jerzy Wierzbicki 
Prezes Zarządu  

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła 
Mięsnego 

 
Jacek Zarzecki 
Prezes Zarządu  

Polskiego Związku Hodowców                        
i Producentów Bydła Mięsnego 

   
  

Leszek Hądzlik 
Prezydent 

Polskiej Federacji Hodowców Bydła i 
Producentów Mleka 

 
 

   

#HodowcyRazem to inicjatywa 7 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest 
zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej oraz przekazanie społeczeństwu, mediom, przedstawicielom świata 
polityki racji i argumentów hodowców. Pokazujemy, że chów zwierząt może i prowadzony jest w sposób 
ekologiczny, z dbałością o dobrostan zwierząt, a produkty tego chowu są zdrowe i stanowią niezbędny składnik 
ludzkiej diet

bez spacji



Agri Plus prowadzi skup zbóż w 6 swoich wytwórniach oraz 31 magazynach na terenie całego kraju.
Możliwość odbioru własnym transportem. Nasze skupy czynne są od poniedziałku do piątku.

Aktualny cennik znajdziesz w:

- www.agriplus.pl/produkcja-pasz/ceny-zboz/
- aplikacja AGRI PLUS w sklepie PLAY (tylko dla android)

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
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Paweł Boroń
tel. +48 604 085 655

pawel.boron@agriplus.pl

Dyrektor produkcji ds. Warchlakarni i Tuczarni

Koordynatorzy Regionów:

Artur Pietrzak
tel. +48 668 153 542

artur.pietrzak@agriplus.pl

Rafał Grzeliński
tel. +48 602 469 068

rafal.grzelinski@agriplus.pl

Jędrzej Stefański
tel. +48 668 153 539

jedrzej.stefanski@agriplus.pl

Kamila Wieloch
tel. +48 734 475 810

kamila.wieloch@agriplus.pl

Kamil Kielak
tel. +48 882 148 437

kamil.kielak@agriplus.pl

Piotr Niezbecki
tel. +48 668 153 543

piotr.niezbecki@agriplus.pl

Marek Stepanik
tel. +48 606 135 594

marek.stepanik@agriplus.pl

www.agriplus.pl

tu są piękne kaczki,a powinny być kurczaki w związku z profilem produkcji - najelpiej wrócić do niebieskiego tła i będzie z głowy temat 




