


Firma

O tym, że bezpowrotnie minęły czasy małych lokalnych  
wylęgarni przekonuje nas przykład dynamicznie rozwijającej 
się od ponad 10 lat firmy ZWD Tomasz i Andrzej Sztuder s.c.  
w 100% kapitał polski. Wtajemniczeni wiedzą, że ich przy-
goda z wylęgarnią zaczęła się dużo wcześniej, na początku 
lat dziewięćdziesiątych. Znajomi Tomasza i Andrzeja Sztuder 
mówią, że o wylęgach wiedzą oni wszystko. Tomasz i Andrzej  
Sztuder jak mało kto znają najgłębsze tajniki lężenia doskonałych  
piskląt. Atutem braci jest ich wykształcenie w zakresie nowo-
czesnego zarządzania i marketingu. Zdobyta wiedza poma-
ga im niezwykle sprawnie kierować ogromną firmą, w której  
co tydzień lężonych jest ponad milion piskląt brojlerowskich. 

Roczna produkcja tego giganta wspólnie z ModernHatch  
sp. z o.o. na polskim rynku wyniesie w 2012 r. ponad 100 mln 
wylężonych piskląt. Jesteśmy także największym exporterem 
piskląt z Polski w 2012 r. ponad 25 mln szt. zostanie sprzeda-
nych za granicę. Biorąc pod uwagę udział w produkcji krajowej, 
to znakomity wynik.  Swoją karierę bracia Sztuder rozpoczęli  
w dzisiaj już nieczynnym zakładzie w Krośnie Odrzańskim. 
Obecnie produkcja piskląt prowadzona jest w czterech zakła-
dach wylęgowych pokrywających zasięgiem swojego działa-
nia znaczny obszar zachodniej Polski, są to: ZWD Pław, ZWD 
Dzierżoniów, ZWD Wijewo oraz ZWD Drezdenko. 

Oferta

ZWD Sztuder s.c oferuje klientom:

§	Pisklęta jednodniowe brojler rasy Ross 308 i Cobb 500,  
które w pełni zaspokajają wymagania naszych klientów co 
do najwyższej jakości.

Ross  308 
Brojler Ross jest wynikiem programu selekcji genetycznej. 
Charakteryzuje się wyjątkowo dobrym tempem wzrostu 
masy ciała, większą odpornością na choroby, zrównowa-
żonym podnoszeniem wagi żywej, optymalizacją zużycia 
paszy, przeżywalnością oraz wydajnością rzeźną. 

Cobb 500 
Charakteryzuje się poprawną wydajnością tuczu przy niż-
szej konwersji paszy, większą przeżywalnością, doskonałym 
tempem wzrostu, zdolnością pełnego rozwijania się pomi-
mo zagęszczenia na fermie oraz niższym kosztem produkcji 
żywej wagi – pamiętać jednak należy o zastosowaniu od-
powiedniego programu świetlnego.

§	Pełen zestaw szczepień profilaktycznych przeciwko:  
Ib, N|D, Mareka, Gumboro, REO i TRT.

§	Specjalistyczny transport dostosowany do przewozu  
piskląt.

§	Wyspecjalizowane i profesjonalne doradztwo zootech-
niczne i weterynaryjne wraz z serwisem.



Technologia

Firma w swoich zakładach posiada najnowsze aparaty lęgowe 
produkcji czołowych firm światowych (Pas Reform, Petersime 
i Jamesway). Pozwalają one prowadzić lęgi przede wszystkim 
w systemie jednonakładowym. Ale by móc nakładać kilka razy 
w tygodniu jednorodne partie jaj wylęgowych w ilościach 115 
tysięcy, a każdy nakład pochodził od kur w tym samym wieku, 
firma musi współpracować z odpowiednio dużymi fermami 
reprodukcyjnymi. Posiadamy umowy na dostawę jaj repro-
dukcyjnych z Holandii, Czech i Niemiec oraz z wyselekcjono-
wanymi najlepszymi producentami krajowymi.  W tej chwili 
zaplecze reprodukcyjne ZWD Sztuder stanowią fermy rodzi-
cielskie obsadzone stadami Ross, Cobb.

O sile firmy ZWD Tomasz i Andrzej Sztuder decydują m. in. 
zatrudnieni w niej wysokiej klasy specjaliści. Ich codzienny  
i bezpośredni kontakt z fermami reprodukcyjnymi pozwala 
na utrzymanie stale wysokiej jakości i zdrowotności lężonych  
piskląt. Wyspecjalizowana kadra wraz z pracownikami pro-
dukcji gwarantuje prawidłowy proces wylęgu, a serwis zoo-
techniczny zapewnia hodowcą pomoc podczas tuczu brojlera. 
Z pewnością firma pozwala Tomaszowi i Andrzejowi Sztuder 
realizować ich marzenia, przekształcać wizję nowoczesnej 
produkcji piskląt o najwyższej jakości w realną rzeczywistość. 
Zdolności managerskie i codzienny wysiłek Tomasza Sztudera 
i jego współpracowników gwarantują sukces firmy.

W 2012 r, powstała największa i najbardziej nowoczesna wy-
lęgarnia drobiu w kraju, posiadającą w 100% kapitał polski  
i produkującą pisklęta jednodniowe typu brojler, której udzia-
łowcami są Tomasz Sztuder i Rajmund Wocka. Siedziba firmy 
oraz zakład wylęgowy znajduje się przy autostradzie A4, 25 
km od Opola, w miejscowości Magnuszowice w wojewódz-
twie opolskim.

Firma ModernHatch Sztuder & Wocka Sp. z o.o. zaplanowa-
ła docelowe moce produkcyjne na ponad 80 mln piskląt  
rocznie, w systemie jednonakładowym po 4 wylęgi w tygo-
dniu. Proces produkcji i wyposażenia wylęgarni oparty jest na 
innowacyjnych rozwiązaniach oraz technologii holenderskich 
firm HatchTech, Viscon i Prinzen.

Więcej informacji na:

www.modernhatch.eu

Współpraca



Transport

Jaja zwożone są do wylęgarni specjalistycznymi samochoda-
mi, zapewniającymi bezpieczny transport jaj w odpowiednich 
warunkach. Specjalistyczne samochody są w pełni klimaty-
zowane i pozwalają przewozić co tydzień setki tysięcy jaj, jak  
i wywozić tysiące piskląt na fermy. Nie każda ferma reproduk-
cyjna jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym 
w firmie Sztuder. A wymagania wynikają z Certyfikatów jako-
ści piskląt, przyznanych firmie ZWD Tomasz i Andrzej Sztuder 
s.c. na podstawie regularnie przeprowadzanych audytów kon-
trolnych przez wyspecjalizowane komisje z Wielkiej Brytanii 
(Certyfi kat ACP) i Holandii (Certyfi kat IKB). Dzięki wysokiej 
jakości ZWD Sztuder z powodzeniem sprzedaje produkowa-
ne u siebie pisklęta brojlerowskie nie tylko w Polsce, ale także 
eksportuje na wymagające rynki zagraniczne, gdzie panuje 
bezwzględna konkurencja. 

Prawie 40% piskląt dostarczamy do hodowców, którzy pod-
pisali umowy kontraktacyjne na dostawę żywca z Stortebo-
om Hamrol Sp. z o.o., najnowocześniejszą exportową ubojnią  
w Polsce,  o obecnym uboju 115 tys. na dobę przez 6 dni w tyg.

Samochody HatchTraveller wyposażone są w unikalny sys-
tem kontroli klimatu oparty na laminarnym przepływie po-
wietrza oraz opatentowanej technologii grzania i chłodzenia 
poprzez system preforowanych grzejników. W przeciwień-
stwie do tradycyjnych systemów powietrze nie ucieka wokół 
koszty i jest z powrotem absorbowane a następnie za pomocą 
czujników temperatury, CO2 i poziomu wilgotności powietrza 
stale dostosowywane, tak aby temperatura w samochodzie 
była idealna.

Samochody Heering posiadają specjalne zaprojektowa-
ny system przepływu powietrza zapewniający jego równo-
mierne rozprowadzenie nad wszystkimi rzędami skrzynek 
z pisklętami. Ciepło, wilgotność i CO2 są odprowadzane za 
pomocą otworów wylotowych powietrza oraz przewodu recyr-
kulacjnego. Temperatura ciała piskląt pozostaje niezmiennie  
w zakresie od 39,5 do 40,5 0C.

Dane kontaktowe

ModernHatch Sztuder&Wocka sp. z o.o.

Magnuszowice 53 a 
49-156 Gracze

tel +48 790797 797 
fax +48 790 296 296
NIP 991-046-79-23 

Zakład Wylęgu Drobiu  Tomasz i Andrzej Sztuder s.c.
Parkowa 4a, Pław, 66-615 Dąbie
tel. + 48 68 383 25 14, fax + 48 68 383 99 50
plaw@zwdsztuder.com.pl
NIP PL9261083917

ZWD Pław
Kierownik Krzysztof Mozalewski + 48 600 858 501
ZWD Dzierżoniów
Kierownik Alicja Kołt + 48 696 095 004
ZWD Wijewo
Kierownik Mieczysław Kościelny + 48 602 603 361
Export Norbert Mirończyk + 48 662 055 505
    nmironczyk@zwdsztuder.com.pl
Ligistyka Bartłomiej Molicki + 48 784 002 810
    bmolicki@zwdsztuder.com.pl
ZWD Drezdenko
Kierownik Jadwiga Pisula + 48 95 762 11 33

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na 
której znajdziecie Państwo więcej informacji zarówno o nas 
jak i najświeższe aktualności z rynku drobiarskiego oraz wy-
liczenie kosztów produkcji 1 kg żywca przy pomocy naszego 
kalkulatora.
www.zwdsztuder.com.pl

Agnieszka Janulewicz
ajanulewicz@zwdsztuder.com.pl
+ 48 795 439 430

Dawid Skalski
dskalski@zwdsztuder.com.pl
+ 48 600 999 139

Włodzimierz Cierach
wcierach@zwdsztuder.com.pl
+ 48 602 534 535

Marcin Baranowski
marcin.baranowski@modernhatch.eu
+ 48 602 433 032

Wojciech Treffon
wojciech.treffon@modernhatch.eu
+ 48 500 632 326

Tomasz Maj
tomasz.maj@modernhatch.eu
+ 48 606 201 533



www.zwdsztuder.com.pl


