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FATIMA

ŠAMPIÓNKA
ŘEZNICTVÍ BODUJE
Sloupnické řeznictví bodovalo v MLSu
Pardubického kraje hned dvakrát. Zasloužené
ocenění si odnáší Pečený sloupnický bůček
a Vilámovská klobása.
„Jedná se o původní receptury, které vznikly ve Sloup‑
nici. „Jak bůček, tak i Vilámovská klobása patří
k nejoblíbenějším produktům v našich řeznictvích,“
vysvětluje Vlastimír Fikejz, šéf řeznictví.

NOVINKY
NA FARMĚ

Absolutní vítězkou Národního holštýnského šampionátu v Lysé nad
Labem se stala Fatima ze ZD Sloupnice. „Fatima válcovala konkurenci a postupně získala vítězství v kategorii prvotelky, černostrakaté
krávy a nejlepší vemeno,“říká Jiří Fangl, vedoucí živočišné výroby.
Ocenění si odnesla i Robina za
2. místo v kategorii třetí laktace.
V šampionátu reprezentovaly
ZD Sloupnice další dvě hvězdy,
prvotelka Hermiona a jalovice
Tarnika.
Výstavy v Lysé nad Labem se
každoročně účastní přibližně
70 krav a jalovic obou barev‑
ných variant holštýnského
plemene. Pro zaručení absolutní
nestrannosti je porota složena
ze zahraničních zástupců, kteří
hodnotí zejména utváření veme‑
ne, stavbu těla, končetiny nebo
mléčnou sílu. „Získaná ocenění
jsou nesporným úspěchem a po‑
tvrzením správného směru při
řízení stáda. Laťku jsme nastavili
vysoko, ale věřím, že příští rok se
dostaneme opět na bednu,“ pro‑
hlásil Jaroslav Vaňous, předseda
ZD Sloupnice.

• Na mléčné farmě v Řetové jsme v srpnu instalovali pátý dojící robot LELY A3 NEXT.
„Využili jsme stáje, které zůstaly volné po přesunu suchostojných dojnic a krav před
porodem do Reprodukčního centra v Němčicích,“ říká Vaňous. Nový robot umí podojit
rychleji a obslouží tak až 70 krav. Díky jeho instalaci dojde k zvýšení efektivity farmy
a využití starší stáje. „Po deseti letech provozu můžeme také opravit technologie
produkční stáje,“ doplňuje Jaroslav Vaňous.
• Představenstvo dne 31. 10. 2018 mimo jiné projednalo opatření k zlepšení ekonomiky řeznictví, bilanci objemových krmiv, návrhy na úpravu poskytování zaměstnaneckých benefitů, schválilo plán investic na rok 2019 a bonifikaci k pachtovnému za rok
2018 ve výši 15%.

