VINAŘSTVÍ

Vinařství Syfany oceňuje profesionalitu
spolupráce s ﬁrmou SYNPRO
Před deseti lety firma Syfany, spol. s r.o. začala obnovovat
svoje vinice a rozšiřovat jejich plochu. Dnes jich firma
obhospodařuje 37 hektarů. Na veškerou práci na celkové
ploše vinohradů stačí pět lidí a mechanizace. Od počátku
obnovy jednatel firmy Syfany pan František Zborovský
spolupracuje s Radimem Košutkem, ať už se jednalo
o materiál na stavbu vinohradů, traktory nebo další
techniku. Deset let spolupráce založené na vzájemné důvěře
a profesionálním přístupu přináší své výsledky.
Text a foto: Ing. Petr Hynek
Jakub Zborovský, Radim Košutek a František Zborovský (zleva)
před jedním z dodaných traktorů do vinic

Lamborghini a SAME
„Od Radima Košutka máme
v našem vinohradnictví i vinařství prakticky všechno.
Začali jsme spolupracovat už
v roce 2002, kdy jsme se pustili do kompletní obnovy a rozsáhlejší výsadby nových vinic
a od pana Košutka jsme měli
všechny sloupky a vedení. Následoval první traktor, posléze
další čtyři, prakticky veškeré
nářadí pro obdělávání vinic,
později i technologie do sklepa, a to od nádrží po lahvovací
a plnící linku. Vyhovuje mi, že
se mohu na Radima Košutka
kdykoli obrátit a hlavně že když
něco slíbí, tak to stoprocentně
platí. Ať už to bylo v případě
jeho působení v předešlé firmě
nebo nyní ve firmě Synpro,“ pochvaluje si spolupráci František
Zborovský z vinařství Syfany
spol. s r.o. Vrbice. „Za ty roky
je to obchod už asi za dvacet
milionů ve zboží. Pan Zborovský byl vždycky jedním z mých

František Zborovský
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VINAŘ SADAŘ

nejlepších klientů,“ potvrzuje
Radim Košutek, jednatel firmy
SYNPRO.
Firma SYFANY pro práci
ve svých vinicích zvolila traktory Lamborghini a SAME, a to
v té nejsilnější verzi sadařských
traktorů. „Máme spon dva
a půl metru, což je ideální pro
mechanizované obdělávání,“
konstatuje František Zborovský. O vinice a výrobu vína se
dnes stará spolu se synem Jakubem, který vinařskou produkci
postupně přebírá. „Máme asi
4300 sazenic na hektar, při pěstování révy vinné využíváme
řez na jeden tažeň se zatížením
maximálně do dvou kil hroznů
na keř. Kdo chce dnes uspět
na trhu s vínem, musí dělat
především kvalitní materiál pro
výrobu vín, které nabízíme zejména v naší exkluzivní řadě, “
konstatuje Jakub Zborovský.

Servis musí být rychlý
Při práci ve vinohradu hraje
velkou roli čas. Zmeškat jeden postřik se rovná doslova
katastrofě. Proto pokud selže
technika, je třeba operativně
řešit servis. „Na ten se naštěstí
můžeme plně spolehnout. Stačí zavolat a vše se vyřeší velmi
rychle. Oni ví, že kdyby tomu
tak nebylo, jsem pak velmi nevrlý,“ směje se František Zborovský. Firma SYNPRO kromě
technického zázemí ve Velkých

Bílovicích disponuje mobilním
servisním vozem, který menší
závady řeší přímo u zákazníka
ve vinici.

Celkem 500 hektarů
Firma Syfany spol. s r.o. Vrbice
se však nestará pouze o vinohrady, ale hospodaří na dalších
více než 460 hektarech orné
půdy. Zhruba na 15 ha pěstuje zeleninu a na zbytku obilí,
slunečnici, kukuřici, luštěniny
a řepku. „Začínal jsem s vlastními osmi hektary, které jsem
si vzal po odchodu z družstva ve Vrbici. Žena měla další
hektar, a tak jsme začali hospodařit. Tehdy jsme měli jen
staré Zetory,“ vzpomíná na své
začátky František Zborovský.
„Hned druhý rok jsem chtěl
farmu rozšířit na nějakých
30 hektarů, obeslal jsem lidi
a sešlo se mi hned 70 hektarů půdy. Pak už jsme měli 210
a dnes máme těch asi pět stovek hektarů,“ dodává. Také při
obdělávání orné půdy využívá
František Zborovský techniku od firmy Radima Košutka,
tentokrát půdozpracující stroje
Pöttinger.

Partner profesionálů
Hlavním posláním společnosti
SYNPRO je především profesionální a individuální přístup

Jakub Zborovský

k potřebám jednotlivých zákazníků. Firma má ve svém portfoliu pouze kvalitní vinohradnické
stroje a zařízení do vinic a sadů
(traktory, rosiče, okopávače, kultivátory, sklízeče hroznů atd.),
pro výrobce vína potom kompletní vybavení vinného sklepa
(nerezové nádrže, mlýnky, lisy,
vinifikátory, filtry, chladící zařízení, plnící linky a další zařízení). Dalším sortimentem jsou
již zmíněné opěrné konstrukce
do vinic. Záruku kvality by měly
zákazníkům poskytnout především osvědčené a léty prověřené
značky strojů a zařízení.
Vedle viniční techniky se firma
orientuje na zemědělské stroje,
jako jsou například půdozpracující, secí a pícninářské stroje
Pöttinger a dále veškerou komunální techniku. Vše samozřejmě
se zajištěním servisu a financováním na míru.
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