Všimněme si nejprve rostlinné výroby z připojené tabulky:

Rostl. výroba

Tato čísla nám jasně dokazují, že jdeme správnou cestou. Opravňují nás k tomu, abychom potvrdili, že úkoly na rok 1960 budou
beze zbytku již v roce 1959 splněny, protože již v roce 1958 byly
vysoko překročeny. Úkoly v roce 1960 měly se zvýšit o 30 %.

Úkoly

Vysoké překročení projevuje se u pšenice, oz. řepky, oz. ječmene,
ale i krmné řepy, cukrovky a kukuřice. Skutečného rekordu bylo
dosaženo ve výrobě chmele. Musíme však věnovat daleko více
péče výrobě brambor a pícnin na orné půdě, abychom lépe zajišťovali krmnou základnu. Musíme si odůvodnit, proč na jednom
lánu nám dal ječmen na 1 ha 30 q, na jiném jen 20 q. Vždyť na
oba lány svítilo jedno slunce a na celém katastru stejně pršelo.
Z toho musíme vyvodit naučení a i důsledky.

Plnění plánu

Letošního roku jsme vysoko vyzkoušeli účinek postřiku proti plevelům, neboť byl velmi účinný a znamenal značné zvýšení sklizně
našich obilovin. Proto v příštím roce tohoto způsobu boje použijeme v míře ještě větší, a to u všech obilovin a na celé ploše.
I zde vidíme, že nejenom počasí, ale my sami často rozhodujeme
o výnosech.

Postřiky
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Sklizeň obilovin

Povinné dodávky

V roce 1958 jsme se dobře vypořádali s plněním povinných dodávek i státního nákupu. Se zajištěním krmeného fondu je to však
horší. Proto nelze vydávat krmivo na pracovní jednotky bez ohledu na krmnou potřebu. Proto jsme se dohodli vydávat každému
družstevníkovi 8 q zrnin a na každou nezaopatřenou osobu
3 q zrnin. Větší nárok na zrno podle odpracovaných jednotek
bude proplacen. Tím způsobem se krmná bilance poněkud zlepší,
ač nebude plně odstraněna, protože každým rokem se úkoly státního nákupu zvyšují.

Rozdělení sklizně

Ze sklizně v roce 1958 bylo do fondu krmiv dáno 11 944 q suché
píce, 3568 q bramborů, 6540 q krmné řepy a 12 348 q kukuřičné
siláže. Kromě toho z loňska máme v zásobě 125 q bramborových
vloček.

Práce STS

Nedostatky

Stav dobytka

Plány
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Rozdělení obilovin ze sklizně r. 1958:
Celková sklizeň zrnin činila 9726 q (100 %)
Na povinnou dodávku dodáno 2072 q (21,30 %)
Na státní nákup 1 312 q (13,40 %)
Do fondu osiv bylo přiděleno 952 q (9,79 %)
Do fondu krmiv 3558 q (36,58 %)
Vydáno na pracovní jednotky 1722 q (17,70 %)
Prodáno nečlenům 110 q (1,14 %)

Práci střediska státní traktorové stanice můžeme hodnotit vcelku
velmi dobře. Jen zásluhou práce STS bylo dosaženo dobrých hospodářských výsledků. Obětavě pracovali zejména ve špičkových
pracích jako ve žních po dobu několika měsíců každou neděli
i svátek. Většina traktoristů snažila se vykonávat svoji práci kvalitně. Kázeň i organizace práce se v našem středisku stále zlepšuje.
Ve žních projevilo se to nejlépe. Sklizeň provedena byla v krátké
době a k tomu bez jakýchkoliv zmatků. O to se zasloužili nejvíce
kombajnéři.
Nelze však všechno jen chválit. Jsou tu i různé ještě nedostatky,
třeba pšenice byla seta ještě v listopadu a prosinci nebo při kombajnové sklizni vznikly větší ztráty u ječmene než bylo správné.
A 7. února nebylo všechno ještě zoráno.
Nejprve jak se plnily plánované stavy ke dni 31. XII. 1958:
Máme však ustájeno 246 dojnic v 8 stájích, 81 prasnic ve 4 stájích,
prasata na žír ve 4 stájích, 50 koní v 6 stájích, 343 kusů mladého
dobytka ve 13 stájích. V malých stájích jsou špatné pracovní podmínky, potřebuje se více pracovních sil, výroba se zdražuje.
Je ztížena kontrola výroby i práce.
Proto počítáme, že již v květnu převedeme 100 krav do nového
kravína. Plánujeme dále výstavbu dvou poroden prasnic a pak
stavbu čtyřřadového kravína.

Plnění plánovaných úkolů v živočišné výrobě:

Plnění úkolů

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že JZD se dobře vypořádalo
s plánovanými úkoly v živočišné výrobě. Splnění mléka na 95,45 %
je způsobeno tím, že průměrný stav krav během roku byl nižší
než plánovaný. To se však ke konci roku vyrovnalo.
Přesto, že nebylo dosaženo zvláštního rekordu v přírůstcích u žíru
prasat, výsledek 41 dkg je dobrý, zvlášť když se zvýšil o 3 dkg na
kus a den. Že máme možnost dále zvyšovat přírůstek prasat, to dokazuje ta skutečnost, že s. Votýpková v minulém roce (v roce 1958)
docílila v průměru na každý den a práce 47 dkg přírůstku.

Přírůstky

V roce 1958 jsme také zlepšili poměr spotřeby jadrných krmiv na
1 kg vepřového masa. V roce 1956 spotřebovalo se 3,58 kg jadrných
krmiv, v roce 1957 už toliko 2,8 kg a v roce 1958 jenom 2,4 kg.

Zlepšený poměr

V roce 1958 zvýšila se dojivost na krávu o 199 l mléka proti
r. 1957. O to se nejvíce zasloužily tyto ošetřovatelky: Marie Konopásková nadojila od každé krávy 2942 litrů mléka, Anna Hamršmídová nadojila 2737 litrů, Marie Tůmová 2482 litrů, Marie Vránová 2263 litrů, Božena Doubková 2007 litrů, Zdeňka Brabcová
1934 litrů, Jiřina Nachtigalová 1900 litrů. Nejnižší dojivost
je ve stáji čp. 8, a to 1660 litrů na jednu krávu.

Nejlepší dojičky

Kravín na 100 krav s úplnou mechanizací (obrázek na následující
straně). Nad kravínem země poněkud stoupá a (neuvedeno) m
na svahu and stájí proveden byl hluboký vrh (? m hluboký), a tam
odtud vytéká tolik vody, že postačí pro potřeby několika plánovaných stájí. Má napájet 600 kusů hovězího dobytka a na 700 kusů
vepřového bravu. Mají tu být všechny stáje na vepře i skot.

Nový kravín
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Nový kravín
Stádo krav
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Stádo krav se v roce 1958 značně zlepšilo: V roce 1957 – 16 krav
s dojivostí do 1600 litrů, v roce 1958 je takových jen 5. U krav
s dojivostí 1000-1500 litrů je tento poměr 68/33, u krav s dojivostí
1500-2000 litrů 89/74, u krav s dojivostí 2000-2500 litrů 41/77,
u krav nad 2500 litrů 19/31.

