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Vážení členové,
Dne 20. 5. 2016 proběhla členská schůze Zemědělského družstva
Netřebice. Jménem družstva Vám chceme velmi poděkovat za účast, Vaši
podporu a Váš zájem o dění v družstvu. Zároveň Vás chceme informovat
ve zkratce o aktuálním dění v družstvu.
Z hlediska rostlinné výroby jsme koncem srpna skončili žně a to
s výnosem hlavních plodin u pšenice ozimé ve výši 6 t/ha, u řepky ve výši
3,4 t/ha, u ovsa 4,5 t/ha, pšenice jarní 5,7 t/ha a ozimý ječmen 6,5 t/ha.
Sklizeň byla letos dosti obtížná vzhledem k deštivému počasí v hlavních
termínech sklizně. Hlavně jsme se prvně setkali s problémem nízkých
objemových vah u ozimé pšenice, jaké ale bylo překvapení, že u jarních
pšenic byla tato objemová hmotnost zase zdaleka největší. Vysvětluji si to
dopadem sucha v podzimních a jarních měsících. Tento problém jsme
zaznamenali i u ozimého ječmene. Neúspěšní jsme byli i při sklizni
množitelských porostů jetele inkarnátu na semeno a pelušky. Počasí nám
v termínech sklizně nepřálo a došlo k velkým škodám na porostech.
Zároveň 50% těchto ploch bylo navíc v květnu poškozeno velkým
krupobitím. Sklizeň brambor započneme koncem září, ale s odhadem
lepšího výnosu než v loňském roce. I sklizeň kukuřice na siláž a třetích
sečí trav bude výrazně lepší z důvodu deštivějšího léta. Do rostlinné
výroby jsme nakoupili novou techniku a to traktor Massey Ferguson a
velkoobjemový vůz Fliegl vč. rozmetadla na statková hnojiva.
Co se týká živočišné výroby, zde je velmi kritická situace s cenou
mléka, kdy se její výše pohybuje hluboko pod hranicí rentability. Z tohoto
důvodu se veškeré investice a opravy zastavily s výjimkou dobudování
výběhu ke stáji s jalovicemi za dopomoci dotačního titulu z PRV. Výběhy
bychom chtěli realizovat na podzim tohoto roku. Konečně jsme po
dlouhém řešení a jednání zahájili výstavbu oplocení farmy Chodeč, kde
vlastními prostředky již pomalu stavíme plot kolem celého areálu. Také je
v řešení nová vodovodní přípojka pro farmu kvůli zajištění kvalitní vody
v případě, kdy by v suchém období došla voda ve vlastních studních.
Využíváme dále této příležitosti, abychom Vám sdělili, že i v letošním roce
pro členy družstva a zaměstnance budou za zvýhodněné ceny prodávány
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konzumní brambory, obilí a mák v ZD Netřebice od 2. 9. 2016 do 31. 10.
2016 vždy v pátek od 7. 30. do 15 hod. Brambory budou prodávány
nejdříve až od 1. 10. 2016. Bližší informace naleznete na druhé straně
tohoto dopisu.
Další prioritou našeho podniku je nákup půdy. V současnosti vstupují na
náš trh různé společnosti s úmyslem ovládnout české zemědělské podniky
a skoupit zemědělskou půdu pro spekulativní účely nebo pro momentálně
lukrativní hospodaření rostlinné výroby bez živočišné produkce
s minimem zaměstnaných lidí. V případě, že jste majitelé půdy a
uvažujete o jejím prodeji, prosím, obraťte se nejdříve na ZD Netřebice. Na
naše náklady zajistíme kupní smlouvu, znalecký posudek a vklad do
katastru. Věříme, že v případě oslovení nabídkou cizích osob nebo firem,
využijete možnosti otevřené spolupráce a budete s námi vzniklou situaci
řešit.
Vážení členové, máte kdykoliv možnost nás kontaktovat na emailových
adresách jednotlivých zástupců družstva, které najdete na internetových
stránkách www.zdnetrebice.cz.
Děkujeme Vám za přízeň a jsme s pozdravem
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