
Beczki De Heus przemierzyły 
ponad 15 000 000 km 
polskich dróg, czyli 375 razy 
okrążyłyby Ziemię!

Nasi kierowcy zrealizowali 
ponad 110 000 dostaw 
− to więcej niż 110 000 
bezkontaktowych powitań!

14 000 kursów 
wykonano w synergii, 
dzięki czemu 
ograniczyliśmy nasz 
wpływ na środowisko.

Do produkcji wykorzystaliśmy 28 000 ton tłuszczów 
i olejów płynnych, dzięki którym zwierzęta lepiej 
przyswajają mikro- i makroelementy z pożywienia. 
To tyle co 40 palet z 1,5-litrowymi butelkami. Ustawione 
jedna na drugiej sięgałyby na wysokość 1,5 kilometra!

Zużyliśmy prawie 300 000 ton 
śrut białkowych – tyle ważyłoby 
30 wież Eiffla!

W produkcji użyliśmy prawie 700 000 ton 
różnych zbóż. Gdyby rosło na boiskach 
piłkarskich, potrzeba byłoby ich 253 987!

Sięgaliśmy po nowe surowce, 
w tym jęczmień 
ekstrudowany i otręby 
ryżowe.

Zdecydowana większość 
surowców pochodziła 
od polskich rolników.

W Polsce żywimy co 4. 
krowę mleczną. Z ich mleka 
można wyprodukować... 

Wszystko pod 
znakiem jakości! 
Do naszych systemów 
i certyfikatów (w tym 
QS, FamiQS, VLOG 
i ISO 22000) dołączył 
ostatnio kolejny 
– PIM „bez GMO"

ok. 275 mln kg 
żółtego sera lub 
11 000 000 000 
szklanek kakao!

Żywiliśmy 166 000 000 brojlerów, 
które osiągały średnio 2680 g 
w 40,8 dniu, a nioski karmione 
naszymi paszami zniosły 
ok. 715,5 mln jajek klasy M.

Naszymi produktami żywiono 
47 600 macior, 1 138 640 prosiąt 
oraz 1 558 132 tuczniki. To jakieś 
130 883 088 kotletów schabowych 
na tradycyjny niedzielny obiad!

Wdrożyliśmy szereg e-rozwiązań, 
by ułatwiać codzienną pracę hodowców
i oszczędzać zasoby naturalne: e-faktury, 
e-wz, e-umowy, powiadomienia.

Wspólnie z Wami realizowaliśmy 
6 fantastycznych projektów w ramach 
programu Działamy i wspieramy, 
a wśród nich znalazły się m.in. kuchnia 
integracyjna, sala muzyczna dla orkiestry 
dętej, pomost widokowy na jeziorze 
i przyjazne przestrzenie do nauki.

Doradcy Agra-Matic pomogli spełnić 
kilkudziesięciu hodowcom ich marzenia 
o hodowli w nowoczesnych i przyjaznych 
środowisku obiektach inwentarskich.

Uruchomiliśmy proces kogene-
racji w naszej wytwórni 
w Mieścisku, bo dbamy o środo-
wisko i zmierzamy w kierunku 
zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy dla Was zawsze dostępni – nawet gdy spotkania 
są niemożliwe! Nasi doradcy rozmawiali z Wami przez telefon 
około 185 805 godzin. Jednej osobie zajęłoby to... 21 lat! 
Drugie tyle spędzili na Waszych fermach, doradzając w kwestiach 
żywieniowych. I  nie tylko!

Uruchomiliśmy też nowe formy kontaktu, takie jak grupy 
i live'y na Facebooku oraz kanał na LinkedIn, żebyście mogli 
znaleźć nas wszędzie tam, gdzie Wam wygodnie.

Dziękujem
y, że je

steście 
z nami! 

Zapraszam
y do współpracy!
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