KELEČSKO a.s. má za sebou úspěšný rok
Úspěšným obdobím prošlo v roce 2017 KELEČSKO a.s. hospodařící na výměře 2266 ha. Díky deštivému jaru
se sice opozdily jarní práce, přesto byly průměrné výnosy obilovin 7,27 t/ ha druhé nejvyšší v historii
podniku, a ani následné letní přísušky neohrozily dostatečnou sklizeň objemných krmiv včetně silážní
kukuřice.
V chovu dojnic se nám podařilo zvýšit mléčnou užitkovost meziročně o více než 800 litrů na kus při
solidních reprodukčních ukazatelích a výborné kvalitě mléka.
Od měsíce června provozujeme u prodejny krmných směsí mléčný automat na syrové kravské mléko
s cenou 12 Kč za litr, který si velice rychle našel své příznivce.
Pokračovali jsme také podporou volně žijících živočichů. V roce loňském roce jsme obhospodařovali
biopásy na celkové výměře 9 ha, od měsíce srpna mohli naši spoluobčané obdivovat porosty pro
semenožravé ptactvo (směs pro čejku chocholatou) s dominantní slunečnicí na celkové ploše 23 ha. Erozní
pásy v kukuřici jsme loni osévali svazenkou pro opylovače.
Po více než 30 letech jsme postavili dvě nové stavby. První je tříkomorový zastřešený silážní žlab, který by
měl nahradit dosluhující žlaby na statku a v Kladerubech a zlepšit hygienu a ekonomiku výroby krmiv.
Druhá je provětrávaný sklad obilovin pro skladování zrnin po sklizni. Obě stavby byly postaveny na
středisku v Kelči bez dotačních prostředků.
Na pastvinách v Kladerubech jsme vybudovali nové pevné hrazení z akátových kůlů a v opravách hrazení
chceme pokračovat i v letošním roce.
Společnost také obměnila zemědělské stroje nákupem nového sklízecího kombajnu Claas, traktoru Claas,
dvou velkoobjemových návěsů Krampe, dvou přepravních traktorů JCB Fastrac, rozmetadla Bogballe a
nakladače Volvo.
KELEČSKO a.s. má stále vysoké úvěrové zatížení, přesto je majetkově a ekonomicky stabilizované. Také
v letošním roce plánujeme obměňovat strojový park a výstavbou odchovny telat se soustředit na
nejpalčivější oblast našeho hospodaření, kterou je odchov mladého dobytka ve starých stájích, které už
nevyhovují moderním nárokům na pohodu zvířat.
Máme také zájem o výkup další zemědělské půdy v katastrech našeho hospodaření. Majitelům akcií stále
nabízíme výkup posledních zbývajících akcií za 100 % hodnoty.
Jsme moderní zemědělskou společností s výkonnou zemědělskou technikou, kterou každý rok
obměňujeme v objemu minimálně 20 mil. Kč, jsme solidním významným zaměstnavatelem na Kelečsku, a
proto jsme letos opět zvyšovali mzdy. Snažíme se také zlepšovat přirozenou půdní úrodnost protierozními
opatřeními a zásobováním půdy hnojem a v neposlední řadě vyčleňujeme část výměry z našeho
intenzivního hospodaření pro volně žijící živočichy. V příštích letech se chceme soustředit na zadržování
vody v krajině.
Společnost se také angažuje na dění ve městě, ať už účastí na Kelečských slavnostech nebo podporou
sportovních klubů a společenských akcí.
Všem zaměstnancům a obchodním partnerům patří za úspěšný rok 2017 velké poděkování.
Ing. Radim Kubečka, KELEČSKO a.s.

