Vážení členové Zemědělského družstva Žernov.
Uplynul rok a my se na Vás obracíme s pozvánkou na členskou schůzi družstva.
Oddalovali jsme svolání členské schůze z důvodu zhoršené nákazové situace vyvolané
pandemií koronaviru a následně vyhlašovanými vládními opatřeními.
Nevíme jaká opatření v daném období budou platit pro konání schůze, i z tohoto důvodu
nebudeme podávat občerstvení.
Družstvo je zaměřeno na chov skotu a produkci objemných krmiv pro skot a bioplynovou
stanici, obiloviny pěstujeme na ploše zabezpečující produkci zrna pro potřeby skotu, slámu
dokupujeme, na malé výměře pěstujeme řepku a jílek na semínko.
Předchozí roky byly poznamenány suchem. Sucho nepříznivě ovlivnilo produkci námi
pěstovaných plodin jak ve výnosech tak i v jejich kvalitě. Vhodnou agrotechnikou, dělením
pozemků a vytvářením protierozních pásů se snažíme zabránit erozi půdy splachem ornice
při přívalových srážkách. Opatření stěžují organizaci práce, stěžují vytváření osevních
postupů tak, aby jsme na pozemcích pravidelně střídali plodiny dle jejich specifických
požadavků, zvyšují se nároky na dopravu, ztěžují vlastní obdělávání pozemků a v konečném
důsledku zvyšují náklady. Navýšili jsme plochu, na které pěstujeme pícniny, ponížili plochu
obilovin, řepky a kukuřice. Produkce objemných krmiv, nepokryla plně potřeby skotu a
bioplynové stanice, bioplynové stanici polovinu potřeby krmení zajišťuje ZD. Druhou
polovinu zajišťují pracovníci bioplynové statice stanice nákupem. Upravili jsme krmné dávky,
navýšili dávku jadrných krmiv, přikoupili melasu a snížili stavy skotu.
V dubnu 2019 jsme zahájili přestavbu vazné stáje na odchov jalovic na Trubějově, na stáj
volnou a na konci měsíce září spustili její provoz.
Na předchozí členské schůzi bylo zvoleno nové představenstvo a kontrolní komise.
Nově zvolené statutární orgány si na svém prvním zasedání zvolili vedení.
Představenstvo:
Rýdl Ivo předseda představenstva
Ing. Pincáková Kateřina místopředseda představenstva
Domáň Milan
Záliš Radovan
Závojko Ivan
Kontrolní komise:
Záliš Josef předseda kontrolní komise
Brož Břetislav
Novák Jan,
Vyzýváme Vás k účasti na členské schůzi, nebo k předání plné moci jinému členovi,
kterému důvěřujete.
Svolávání nové schůze v náhradním termínu znamená zbytečné náklady a ztrátu času pro
Vás.
Více informací na členské schůzi.

Žernov dne 12.5.2020
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