


Firma

Firma ModernHatch Sztuder&Wocka  sp. z o.o. jest owocem 
wieloletniej współpracy pomiędzy jej właścicielami Toma-
szem Sztuder i Rajmundem Wocka. Połączenie wieloletniego 
doświadczenia w lężeniu piskląt wraz z najlepszym zapleczem 
reprodukcyjnym, stworzyło silny fundament dalszego rozwo-
ju i usatysfakcjonowania naszych obecnych i przyszłych klien-
tów. To co ją różni spośród innych wylęgarni w naszym kraju to 
pasja produkcji najwyższej jakości piskląt w połączeniu z naj-
nowszym i w pełni zautomatyzowanym procesem produkcji 
oraz najlepsze i starannie dobrane zaplecze reprodukcyjne, 
spełniające najsurowsze  wymogi sanitarno-weterynaryjne.

Jesteśmy jedną z  największych i najbardziej nowoczesną 
wylęgarnią drobiu w kraju, posiadającą w 100% kapitał pol-
ski i produkującą pisklęta jednodniowe typu brojler. Siedziba  
naszej firmy oraz zakład wylęgowy położone są przy auto-
stradzie A4, 25 km od Opola, w miejscowości Magnuszowice  
w województwie opolskim.

Planowane docelowe moce produkcyjne zakładu to ponad 
80  mln piskląt rocznie, w systemie jednonakładowym po 
4 wylęgi w tygodniu. Proces produkcji i wyposażenie wylęgar-
ni  oparte jest na innowacyjnych rozwiązaniach oraz technolo-
gii holenderskich firm  HatchTech, Viscon i Prinzen.

W pełni zautomatyzowany, nowoczesny proces produkcji oraz 
doświadczenie i zaangażowanie naszych pracowników,  sta-
nowią niewątpliwie sekret tworzenia najlepszej jakości piskląt 
w kraju.



Oferta

ModernHatch Sztuder&Wocka oferuje klientom:

§	pisklęta jednodniowe brojler rasy Ross 308 i Cobb 500, któ-
re w pełni zaspokajają  wymagania naszych klientów co do  
najwyższej jakości.

Ross  308 – brojler Ross  jest wynikiem  programu selekcji 
genetycznej. Charakteryzuje się wyjątkowo dobrym tem-
pem wzrostu masy ciała, większą odpornością na choroby, 
zrównoważonym podnoszeniem wagi żywej, optymaliza-
cją zużycia paszy, przeżywalnością oraz wydajności rzeźną. 

Cobb 500 – charakteryzuje się poprawną wydajnością tu-
czu przy niższej konwersji paszy, większą przeżywalnością, 
doskonałym tempem wzrostu, zdolnością pełnego rozwija-
nia się pomimo zagęszczenia na fermie oraz  niższym kosz-
tem produkcji żywej wagi – pamiętać jednak należy o za-
stosowaniu odpowiedniego programu świetlnego.

§	pełen zestaw szczepień profilaktycznych przeciwko: IB, ND, 
Mareka, Gumboro, REO i TRT.

§	specjalistyczny transport dostosowany do przewozu pi-
skląt.

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



Technologia

Wyposażenie techniczne  zakładu oparte jest na technologii 
holenderskiej firmy HatchTech proponującej najnowocze-
śniejsze  rozwiązania w aparatach lęgowych i  klujnikowych  
oraz rozwiązaniach firm Viscon oraz Prinzen:

§	System MicroClimer zapewnia jednolite i kontrolowane 
środowisko inkubacji przy zachowaniu optymalnych pa-
rametrów temperatury ,przepływu powietrza, poziomu 
tlenu , CO2, wilgotności a tym  samym przyczynia się do 
maksymalnej wylęgowości i jest kluczem do osiągnięcia 
najlepszej jakości piskląt.

§	Unikalny system laminarnego przepływu powietrza 
stwarza idealne warunki środowiskowe, w których każdy 
embrion jest utrzymywany w odpowiedniej temperatu-
rze. Przepływ powietrza jest dokładnie taki sam w każdym 
miejscu urządzenia. Opatentowana technologia zapew-
nia optymalną i sterowaną temperaturę dla każdego jajka 
i przekłada się na jakość  zarodków.

§	Sterowanie poziomem tlenu i CO2 przy pomocy czuj-
ników reagujących natychmiast na zmiany parametrów 
w aparacie i dostosowujące się do odpowiednich ustawień.

§	U-VaporatorTM utrzymujący wilgotność względną i nawilże-
nie powietrza na właściwym poziomie. W momencie niskich 
wartości włącza się czujnik i za pomocą technologii ultradź-
więkowej wytwarzane są kropelki wody wielkości 1 mikrona, 
do 50 razy mniejsze niż w tradycyjnych nawilżaczach, za-
pewniające równomierne rozłożenie wilgotności niezbędnej 
do jednolitego środowiska inkubacji.

§	CyCleanTM – rewolucyjne i jedyne w Polsce rozwiązanie do 
usuwania puchu z powietrza, pozwalające na usunięcie aż 
95% wszystkich zanieczyszczeń. Za pomocą opatentowa-
nych ruchów spirali (koncepcja cyklonu) puch oddzielany 
jest od powietrza i umieszczany w specjalnych pojemni-
kach na dole, dzięki czemu powietrze wolne jest od wszel-
kich zanieczyszczeń.



§	System dezynfekcji termicznej w połączeniu ze środkiem 
dezynfekującym powoduje usunięcie wszelkich mikroorga-
nizmów. Program jest włączany   za pomocą kontrolera Mi-
croClimer i nagrzewa aparat do 120°F a dodatkowe środki od-
każające są stosowane w celu zniszczenia wszystkich bakterii 
odpornych na ciepło. Po  dezynfekcji zakończenie programu 
odbywa się stopniowo do temperatury roboczej a maszyna 
zatrzymuje się automatycznie. Rezultatem jest suchy i w pełni 
zdezynfekowany aparat gotowy do następnego nakładu.

§	Zestaw urządzeń do nakładu jaj wylęgowych Prinzen, 
składający się z kilku modułów.   Po rozładunku wytłacza-
nek z palety jaja przenoszone są na taśmę, przed ważeniem 
dodatkowao dezynfekowane są ultrafioletem. Następnie 
jaja przechodzą przez wagę i dzielone zostają na 4 katego-
rie wagowe, dwie z nich przenoszone są na moduły nakła-
dające jaja na tace lęgowe, które następnie umieszczane są 
na wózki lęgowe. Jaja za duże i za małe przenoszone są na 
kolejny moduł a następnie odrzucane.

§	Wyposażenie firmy Viscon składające się maszyny do 
nakładu jaj, linii wybierania i selekcji piskląt oraz myjek. 
Hala nakładu wyposażona jest w system przenoszenia 
jaj wylęgowych z wózków fermowych na wózki lęgowe. 
W  hali przekładu posiadamy linię, która rozkłada tace lę-
gowe na taśmę, następnie tace przechodzą przez kamerę 
gdzie są świetlone – jaja niezapłodnione odrzucane zosta-
ją automatycznie. Pozostałe jaja przekładane są do koszy 
klujnikowych. Kosze układane są automatycznie na wóz-
ki i umieszczane w aparatach klujnikowych. Puste tace 
lęgowe z kolei przenoszone są do myjki, gdzie po myciu 
i dezynfekcji układane w słupkach zostają na magazynie. 
Po zakończonym procesie klucia, wózki przemieszczane 
zostają na linię wybierania, gdzie następuje oddzielenie 
piskląt, jaj niewyklutych. Następnie pisklęta przenoszone 
są na taśmie do selekcji piskląt, skąd trafiają do licznika 
i bezpośrednio do koszy transportowych. 



Transport

Bez względu na to czy jest gorąco czy zimno ,dzień czy noc, 
lato czy zima, nasze samochody zapewniają optymalne wa-
runki przewozowe i dzięki temu temperatura  każdego pisklę-
cia w ciężarówce jest utrzymana na stałym poziomie. Biorąc 
pod uwagę najwyższą jakość transportu na drodze, nasza 
firma  dysponuje najnowocześniejszymi  i specjalistycznymi 
samochodami ciężarowymi HatchTraveller i Heering przysto-
sowanymi do przewozu piskląt jednodniowych.

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 
koszy 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 specjalnie zaprojektowany 
system przepływu powietrza zapewniający jego równomier-
ne rozprowadzenie nad wszystkimi rzędami skrzynek z pisklę-
tami. Ciepło, wilgotność i CO2 są odprowadzane za pomocą 
otworów wylotowych powietrza oraz przewodu recyrkulacyj-
nego. Temperatura ciała piskląt pozostaje niezmiennie w za-
kresie od 39,5 do 40,5°C.

Nasze auta posiadają w pełni zautomatyzowany i sterowany 
system kontroli ,który za pomocą dotykowego ekranu w kabi-
nie, pozwala kierowcy na bieżąco zachowywać odpowiednie 
parametry. Należy podkreślić że system funkcjonuje niezależ-
nie od  zewnętrznych  warunków klimatycznych.



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 

Biuro Obsługi Klienta: 
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

Magdalena Popecka 
tel. +48 500 632 103
bok@modernhatch.eu

Zapraszamy do odwiedzenia Naszej strony internetowej, na 
której znajdą Państwo więcej informacji zarówno o Nas jak 
i najświeższe aktualności z rynku drobiarskiego oraz wylicze-
nie kosztów produkcji 1 kg żywca przy pomocy Naszego kal-
kulatora. 

Więcej informacji na :

www.modernhatch.eu

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

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

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

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

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

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



www.modernhatch.eu


