Pozvánka na pětidenní exkurzi

Německé rodinné farmy
Termín cesty: 18. - 22. 6. 2018
Svobodný stát Sasko má s naší zemí společnou nejen celou naší severozápadní část hranic, ale také
charakteristiku zemědělství. Velmi podobný je podíl fyzických osob na celkovém počtu zemědělských podniků,
i pokud se týče plochy obhospodařované půdy, průměrná velikost farmy se spíše blíží našemu průměru než
tomu německému a srovnatelná je i skladba pěstovaných plodin a chovaných zvířat.
Připravovaná exkurze je finančně podpořena z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Zaměřena bude nejen na
celkový přehled o zemědělství v Sasku, ale také na realizaci projektů v rámci Programu rozvoje venkova.
Odbornou část programu zpracovává zemská organizace zemědělců v Sasku. Navštívené farmy budou vskutku
ukázkové a budou mít pestré zaměření. Chybět nebude ani stručné představení zemědělství v Sasku zástupcem
této organizace. Program bude doplněn o turisticky zajímavé návštěvy – plánována je také například prohlídka
Drážďan.

Předběžný program (změny jsou vyhrazeny):
18. 6. 2018 (pondělí)

Ubytování a večeře v hotelu Drážďanech.

Ráno odjezd z Prahy (nástupní místa na trase
budou upřesněna).

19. 6. 2018 (úterý)

Návštěva Včelí farmy Cihlářovi - jedna
z největších včelích farem v ČR (1.200 včelstev),
produkce a zpracování medu, rostlinná výroba na
cca 45 ha. Držitelé ocenění Farma roku 2017.
Návštěva Podřipské farmy - pěstování a
zpracování ovoce a zeleniny, agroturistika, faremní
obchod. Oběd na farmě.
Přejezd do Německa.
Prohlídka farmy Gut Pesterwitz – pěstování
ovoce (jablka, hrušky, třešně, meruňky, švestky,
jahody,…) a vína. Ochutnávka vína na farmě.
Na farmě proběhne také setkání se zástupci
Saského zemědělského spolku, který připravil
odborný program.

Prohlídka rodinné farmy Schlesigerhof – chov
mléčného i masného skotu, prasat, koní a drůbeže,
obchod na farmě.
Prohlídka farmy rodiny Meyerových – ekologická
farma, chov masného skotu, drůbeže a koní, přímý
prodej produkce, vzdělávací činnost.
Oběd na farmě (domácí těstoviny).
Prohlídka centra Drážďan s průvodcem.
Ubytování a večeře v hotelu v Drážďanech.

20. 6. 2018 (středa)
Prohlídka farmy Krabat Milchwelt – chov
mléčného skotu, výroba sýrů.
Oběd na farmě.

Návštěva Maschinnenringu AWL – sdílení strojů
a pracovní síly, rostlinná produkce.
Prohlídka centra Lipska.
Ubytování a večeře v hotelu v Lipsku.

Agrargesellschaft „Am Bieleboh“ GbR

22. 6. 2018 (pátek)

Prohlídka rodinné farmy Niedermayerových
rodinná farma zaměřená na pěstování obilnin,
řepky a kukuřice, chov prasat, poskytování
zemědělských služeb.

Návštěva farmy družstva Agrarprodukte Kitzen
chov mléčného skotu a prasat, mléčné automaty na
různých místech v okolí Lipska.
Družstvo má dceřinou farmu na Ukrajině.

Ubytování a večeře v hotelu v Drážďanech.

Prohlídka farmy Hofladen Hahn – rodinná farma,
cca 300 hektarů půdy, chov prasat a skotu, vlastní
porážka a zpracování masa, přímý prodej
produkce. Oběd na farmě.

21. 6. 2018 (čtvrtek)
Prohlídka farmy Hofgut Pulsitz – biodynamická
farma s chovem mléčného skotu, prasat, drůbeže a
včel, zpracování mléka.
Oběd na farmě.

Návštěva zámku Moritzburg nedaleko Drážďan.
Ve večerních hodinách příjezd do Prahy.

Cena exkurze: 6.500,- Kč
Cena zahrnuje:
 dopravu autobusem,
 organizaci a tlumočení programu,
 ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou (tři noci v Drážďanech, jedna noc
v Lipsku),
 snídaně, obědy, večeře,
 veškeré vstupy dle programu,
 cestovní pojištění.
Cena nezahrnuje:



nápoje a stravu neuvedenou v programu
další neuvedené výdaje.

Celostátní síť pro venkov v rámci exkurze hradí ubytování účastníků
včetně snídaně, tlumočení a organizační náklady.
Přihlášky jsou možné do 13. června 2018.
Kapacita je omezena!
Kontakt:
Ing. Veronika Jenikovská
tel.: 728 311 581
e-mail: veronika.jenikovska@asz.cz

