efektivní výživa zvířat
profil společnosti

Cílem VVS byla vždy spokojenost a úspěšnost jejích obchodních
partnerů. Díky strategii založené na týmové práci, obohacované
sdílenými znalostmi z aplikovaného výzkumu a dlouholeté praxe, jsme vytvořili moderní a dynamicky se rozvíjející společnost.
Výsledky, kterých jsme dosáhli na domácím, ale i zahraničním
trhu, jsou podloženy tvrdou prací, odvahou přicházet s novými
nápady, ale i důrazem na tradiční, osvědčené metody výživy.
Spolu s kvalitou našich výrobků a širokým servisem tak chceme
být úspěšní u svých stávajících i nových zákazníků. Společnost
VVS Verměřovice s.r.o. se zaměřuje hlavně na výživu mléčného
a mastného dobytka, prasat a drůbeže, spárkaté zvěře, koní a
domácích mazlíčků.

Kvalitní krmivo zajistí
kvalitní a dostupné
potraviny...

Poslání
Navrhujeme a realizujeme řešení efektivní výživy zvířat.

Vize
Hrát klíčovou roli na farmách, základním článku potravinového řetězce
a tím maximálně ovlivňovat kvalitu, sortiment a dostupnost potravin
nejen ve středoevropském regionu.

Hodnoty
Týmová práce
Silná orientace na stanovené cíle
Komplexní poradenství a servis zákazníkům
Maximální kvalita výrobků a služeb
Neustálé vzdělávání a tvorba vlastního know-how
Fair-play soutěž a respekt ke konkurenci
Pružné zavádění nových poznatků vědy do praxe

Historie
Počátky výroby minerálních krmných doplňků ve Verměřovicích se datují na listopad roku

Tradiční
český
výrobce

1970. Tvůrci jejich prvních receptur byli významní profesoři a vědečtí pracovníci, kteří významně ovlivnili výživu zvířat. Začínalo se s výrobou tzv. MIX mléka, později se přidala výroba minerálních krmných přísad a nakonec premixů.
Samostatný podnik začal činnost v roce 1989, přičemž společnost s ručením omezením současných majitelů byla založena v roce 2000. VVS nyní zajišťuje komplexní výživu všech kategorií hospodářských zvířat, především skotu. VVS má zkušený tým poradců, kteří konzultují
nejenom výživu zvířat, ale i faremní ekonomiku a management.

Od roku 1995 má VVS počítačově řízený systém
výroby a o 5 let později došlo ke kompletní rekonstrukci a inovaci výrobních linek. Inovace
je však nikdy nekončící proces a tak neustálým zlepšováním technologického vybavení
se snažíme být vždy o krok vpřed. Na základě
investic do kvalitní technologie nám byl v roce
2000 udělen certifikát ISO 9001, v roce 2005 byl
zaveden systém HACCP a v roce 2009 certifikován.
V roce 2008 prošla technologie další modernizací, která umožňuje vyrábět produkty s
vyšší přidanou hodnotou, tzv. aglomerovaná
minerální krmiva, která jsou neprašná a zároveň zchutněná. Modernizace technologie je
spolufinancována z fondů EU - Programu pro
rozvoj venkova.
1. říjen 2012 byl pro VVS mezníkem začátku
nejmodernějšího stylu řízení výroby a skladového hospodářství s pomocí nového ERP systému Microsoft Dynamics NAV Classic a s využitím RFID technologie. Od listopadu 2013 je VVS
Verměřovice držitelem certifikátu GMP+B1
pro oblast „Výroba minerálních krmiv, doplňkových krmiv a premixů pro zvířata a obchod s
krmnými surovinami a doplňkovými látkami.“

Staneme se jedničkou na českém trhu v poradenství výživy a dodávkách vitamino-minerálních krmiv na farmy mléčného skotu.

Ziskovým hospodařením a dostatečnou
finanční likviditou zajistíme finanční prostředky s cílem investování do dalšího rozvoje společnosti.

Strategie společnosti

Budeme neustále zvyšovat úroveň současného QMS tak, abychom maximálně eliminovali chybu lidského faktoru a zamezili
neshodám dříve, než vzniknou za podpory MS Dynamics NAV Classic, datamatrix
kódů, RFID čipů a s využitím moderních
metod řízení, např. Poka-Yoke.

Investicemi do moderních prvků výrobního
zařízení zvýšíme kvalitu našich výrobků a
zlepšíme pracovní prostředí pro zaměstnance ve výrobě.

Budeme zdokonalovat zavedený informační systém s cílem maximálně využít jeho
nástroje a zvýšit kvalitu a rychlost služeb
naším zákazníkům.

Vytvoříme systém kontinuálního vzdělávání našich zaměstnanců vedoucí ke zvýšení
jejich kvalifikace.

Záruka kvality
Rozhodnutí ÚKZÚZ
Rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského o schválení VVS Verměřovice s.r.o. jako výrobce
krmiv a dodavatele krmných surovin.
Certifikát GMP+ B1
Výroba minerálních krmiv, doplňkových krmiv a premixů pro
zvířata a obchod s krmnými surovinami a doplňkovými látkami.
Certifikát EKO
Výrobky vhodné pro použití v ekologickém zemědělství.
Povolení ÚSKVBL
Povolení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů
a léčiv k výrobě veterinárních
léčivých přípravků.
Ochranné známky VVS Verměřovice s.r.o.
VVS®, PREMIN®, MULTIMILK®, FORMAFAT®, FORMASIL®,
RUMÍK INSTANT®, Na farmě ve formě®

Kvalita a bezpečnost bez kompromisů...

Nákup surovin pro výrobu
vitaminominerálních krmiv
a premixů
Nákupu kvalitních krmných surovin je ve V VS věnována
velká pozornost. Důležitost kvality je podtržena naším
cílem poskytnout zákazníkovi V VS takový produkt, který
je chemicky a fyzikálně stabiln a konzistentní ve složení.
Tyto atributy jsou dány výběrem použitých surovin a výrobní technologií V VS.
Všichni dodavatelé V VS jsou nejdříve prověřeni, zdali jsou GMP+ certifikovaní výrobci, nebo dodavatelé. U
všech dodavatelů požadujeme kvalitní, co nejméně prašné suroviny a zaslání přesných specifikací a vzorků pro
ověření složení a nečistot v naší referenční laboratoři.
Teprve potom, co se dodavatel stane schváleným dodavatelem V VS, přichází na řadu vyjednávání obchodních a
dodacích podmínek.
Na konzistenci kvality produktů V VS je kladen velký důraz, portfolio dodavatelů a jejich surovin se mění velice
málo. V VS má se všemi klíčovými dodavateli dlouhodobý
vztah a chce pro ně být dobrým odběratelem.

Prověření, zdali je výrobce
nebo dodavatel GMP+ certifikován.

Prověření portfolia dodavatele,
specifikace, analýzy.

Zavedení dodavatele do seznamu
schválených dodavatelů.

Kontrakt s dodavatelem, uvedení
přesných podmínek pro dodávky.

Operativní objednávky surovin podle
potřeby výroby a obchodu.

Vstupní kontrola dodaných surovin
při příjmu na sklad.

1. Schválení

2. Označení

3. Uložení

4. Příprava

5. Přiřazení

6. Identifikace

7. Násyp

8. Evidence

9. Produkce

10. Uložení

11. Expedice

Zajištění dohledatelnosti
V VS Verměřovice s.r.o. si pro zajištění dohledatelnosti podle Nařízení EP 183/2005 vytvořila vlastní
unikátní systém s použitím datamatrix kódů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Katalog schválených dodavatelů V VS, kteří jsou GMP+ certifikováni.
Označení všech nakoupených surovin a doplňkových látek pomocí datamatrix kódu.
Uložení surovin a doplňkových látek ve skladu na přesné místo.
Příprava a identifikace navážek surovin podle požadavku výrobních zakázek.
Přiřazení navážky krmných surovin a doplňkových látek k RFID čipu.
Identifikace pracovníků podle osobních čipů u jednotlivých pracovišť.
Násyp navážky krmných surovin a doplňkových látek při výrobě kontrolou RFID čipu u RFID skeneru.
Automatická evidence pohybu všech surovin.
Produkce výrobku do obalů označených řádnou etiketou s datamatrix kódem.
Uložení výrobků ve skladu na místo pro expedici.
Expedice dle vydané nakládky v systému, skenováním kódů jednotlivých partií.

Aby Váš dobytek na farmě
byl stále ve formě...

Poradenství na farmách
Poskytujeme komplexní servis chovatelům hospodářských zvířat.
Optimalizace krmných dávek s maximálním využitím vlastních krmiv
Detailní parametry krmných dávek
Průběžné rozborování krmiv
Stanovení IOFC, rozbor nákladů na krmiva
Důraz na efektivní výrobu a krmení objemných krmiv
Pravidelné časté návštěvy ve stáji
Analýzy produkčních ukazatelů, reprodukce a zdravotního stavu mléčné žlázy
Hodnocení zdravotního stavu stáda včetně veterinárních vyšetření a rozborů
Poradenství v péči o paznehty, na dojírně a při odchovu telat
Hledání cest ke zlepšení rentability
Kontrolní dny na farmách a výměna zkušeností mezi chovateli
Týmová práce a pravidelné vzdělávání zookonzulentů
Pružné zavádění poznatků aplikovaného výzkumu do praxe
Návštěvy českých a zahraničních expertů na farmách
Pravidelné semináře a školení ve všech tématech chovu zvířat
Mezinárodní výměna zkušeností z farem

...jsme VVS!

VVS Verměřovice
v zahraničí
Dceřiné společnosti
Litva: VVS LT Jurbarkas
Slovensko: VVS SK Trenčianská Turná
Distributoři a zákazníci VVS
Bulharsko

Polsko

Dánsko

Rakousko

Lotyšsko

Spojené Arabské Emiráty

Německo

Zambie

Kontaktujte nás!
V VS Verměřovice s.r.o.

+420 465 642 670

Krmivářská 225

+420 775 755 175

561 52 Verměřovice

vvs@vvs.cz

Česká republika

w w w.vvs.cz

vvs.cz
na farmě ve formě

