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Co 4. udo i filet pochodzą 
od brojlerów karmionych 
paszą De Heus. 

Żywimy co 4. krowę 
mleczną w Polsce. 
W mleku, które dają „nasze” 
krowy, Kleopatra mogłaby 
kąpać się codziennie przez 
30 tys. lat!

19%

Z naszych tuczników 
można uzyskać 6 milionów 
golonek, które idealnie smakują 
upieczone w piwie. 
Przepis znajdziesz na stronie 
www.deheus.pl w zakładce 
wiedza!

Najwyższą jakość naszych pasz 
potwierdza prawie 2000 
badań przeprowadzonych przez 
zewnętrzne laboratoria oraz 
certyfikaty takie jak GMP+. 

Dzięki temu mięso z brojlerów 
karmionych naszą paszą trafia 
do tak wymagających 
dostawców, jak sieci 
McDonald’s i KFC.

Fabryki De Heus 
regularnie przechodzą 
badania techniczne, 
co sprawia, że nasza 
produkcja jest bezpieczna 
i nieprzerwana. 

Wciąż szukamy nowych 
rozwiązań i każdego roku 
proponujemy klientom nowe linie 
żywieniowe, uwzględniające 
zmieniające się potrzeby. 

Do wyprodukowania naszych pasz 
użyliśmy w znacznej części produktów 
polskiego pochodzenia, w tym 1 mln 
zbóż, 530 tys. śruty białkowej 
i ponad 30 tys. tłuszczów i olejów.

„Nasze” nioski 
zniosły ponad 
1,5 mld jaj, 
z których można by 
wykonać aż 28 tys. 
najwyższych tortów 
świata (33 m każdy).

Kolejny rok w De Heus to wiele 
pokonanych dróg i usłyszanych 
historii… 

Produkujemy 19% paszy, 
którą żywione są polskie 
zwierzęta fermowe.*

Po raz pierwszy świętowaliśmy 
produkcję 1 mln ton paszy dla 
broilerów. Było to możliwe 
dzięki Wam!

Pod czujnym okiem 
specjalistów De Heus 
powstało 1 981 583 ton 
paszy. Tyle samo waży 
150 tys. sztabek złota!   

* Dane miesięczne z GUS, 
obejmujące raporty 
podmiotów 
zatrudniających więcej 
niż 49 pracowników.

Jeżdżąc od morza aż do gór dostarczyli 148 758 tys. 
zamówień, czyli o 14% więcej niż w roku 2021, co 
oznacza, że mieliśmy przyjemność pracować 
z jeszcze większą liczbą hodowców! 

Nasi kierowcy przemierzyli 22 557 870 km, 
a to oznacza, że mogliby 29 razy polecieć na 
Księżyc i z niego wrócić.  

Produkcja odbywa się w 10 nowoczesnych 
wytwórniach pasz i fabryce premiksów:

Na całym globie 
De Heus wyprodukował 
12 milionów ton paszy 

w fabrykach 
znajdujących się 

w 19 krajach.

Wasze zaufanie pozwoliło nam 
cieszyć się wyróżnieniem jakim 
jest Laur Klienta. 
Dziękujemy 
i obiecujemy 
nie spoczywać 
na laurach!

Żywienie to 
odpowiedzialność. 
W ramach innowacyjnego programu 
Salmonella Free wyszkoliliśmy 
doradców i nieustannie szkolimy 
hodowców, pomagając im w walce 
z salmonellą. W naszym 
laboratorium przebadaliśmy już 
niemalże 1000 próbek!

De Heus to więcej niż pasze, dlatego 
w tym wyjątkowo trudnym roku byliśmy dla Was i z Wami, 
dbając o regularność dostaw pomimo trudności 
związanych z pozyskaniem surowców. 

W ramach spotkań z klientami, akademii, 
a także webinarów przeszkoliliśmy 
blisko 7 tysięcy klientów, dzieląc się 
wiedzą i czerpiąc z wieloletniego 
doświadczenia hodowców. 

Z rad naszych specjalistów korzysta już 
ponad 1000 hodowców! Od uzyskania 
pozwoleń i decyzji aż po oddanie nowoczesnych 
obiektów do użytku. Mniejszy ślad węglowy, 
ekologiczne 
rozwiązania 
i pełen serwis 
środowiskowy! 

Jako pierwsze jednostka De Heus 
Animal Nutrition opublikowaliśmy 
raport ESG. Znajdziecie w nim informacje 
o tym, jak dbamy o środowisko i klimat, 
myśląc o przyszłych pokoleniach. Dowiecie 
się również wiele na temat działania całej 
organizacji! 

Pracownicy De Heus Polska stanowią niemal 10% 
wszystkich osób zatrudnionych w De Heus Animal 
Nutrition. Nie zapominamy również o dbaniu o siebie! Seria 
webinarów o współpracy, komunikacji czy redukcji stresu pozwala 
nam być jeszcze lepszymi każdego dnia. Takie podejście 
zaowocowało otrzymaniem certyfikatu Top Employer!

Dziękujemy za ten niesamowity rok, 
za zaufanie i współpracę! To wszystko 
było możliwe dzięki hodowcom, 
kontrahentom i naszej wspaniałej 
załodze. Czekamy na kolejne 
wyzwania!

W trosce o środowisko 
faktury oraz większość 
ulotek reklamowych 
tworzymy w formie 
cyfrowej. 
Zasadziliśmy też 
niemal 1000 drzew.

Wsparliśmy Ukraińców przekazując 
dary o łącznej wartości 1 mln 
złotych. Pracownicy De Heus 
zaoferowali również ukraińskim 
rodzinom schronienie. 


