APMEKLĒJUMA ĪSTENOŠANAS GRAFIKS
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Apmeklējuma tēma: Lauksaimnieciskās ražošanas blakusproduktu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģijas, inovatīvu produktu
ražošana.
Grupas Nr. LLKC07Sa05-E

Datums

Norises vieta

Izbraukšana
30.03.2020.

1.diena
31.03.2020.

2.diena
01.04.2020.

Apmeklējuma tematika

Sākums
(plkst.)

Noslēgums
(plkst.)

Stundu
skaits

Ceļš ar autobusu Saldus – Krakova (Polija)

Ing. Helena Přikrylová;
SNAIL FARM
ŠNECI Z RYBNICKU
Rybníček 95 682 01
Vyškov, Čehija

Brno, Čehija
Výstaviště 1, CZ-647 00

SNAIL FARM www.snecizrybnicku.cz ir saimniecība ar senu

dzimtas vēsturi, kas nodarbojās ar graudkopību un cūkkopību.
Šobrīd saimniecībā nodarbojas ar Āfrikas šķirnes gliemežu
audzēšanu, pavairošanu un dažādu produktu ražošanu no
gliemežiem. Tiek strādāts pie jaunu, inovatīvu produktu
radīšanas, kas atbilst pircēju un patērētāju vajadzībām.

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, makšķerēšanas un
medniecības izstāžu TECHAGRO, SILVA REGINA UN BIOMASS
apmeklējums. Izstāde ir ļoti vērienīga un notiek 1x2 gados, kurā piedalās
lielākie Eiropas un pasaules ražotāji lauksaimniecības nozarē. Izstādes
apmeklētājiem tiek piedāvāti jaunākie risinājumi lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā un enerģētikā, jaunumi un inovācijas lauksaimniecības
un mežsaimniecības blakusproduktu izmantošanā un pārstrādes
tehnoloģijās.
https://www.bvv.cz/techagro/techagro-2020/
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3.diena
02.04.2020.

4.diena
03.04.2020.

Zlatá farma
Štětovice 138, 798 12
Vrbátky, Čehija

Zlatá farma dibināta 2014.g. un audzē vietējo, tradicionālo čehu govju
šķirni Čester, kas ir piena-gaļas govi. Vēl ir aitas, kazas, zirgi un suņi.
Kopš 2015.g. saimniecībā uzsākta piena pārstrāde, tirdzniecība uz vietas
saimniecībā un tūristu grupu uzņemšana. Tiek gatavoti svaigie sieri,
marinētie sieri, pasterizēts piens, baltie un aromatizētie jogurti, žerve,
biezpiena deserts, biezpiens un jogurta piens. Saimniecībā saglabā senās
tradīcijas un ievieš arī jaunas tehnoloģijas piena pārstrādē un jaunu
produktu ražošanā.
https://www.zlata-farma.cz/o-nas

Levandulový statek
Bezděkov s.r.o.
Bezděkov 6, 789 73 Úsov,
Čehija

Bezděkov ir mazs ciemats netālu no Úsov, kur kopš 2014.g.
ir izveidota neliela lavandu audzēšanas ferma Levandulový
statek, kurā. 5 ha platībā tiek audzēti 10 000 lavandu krūmi.
Bez tiem audzē arī ķiplokus, zemenes, kliņģerītes,
piparmētras un citronbalzamu, ko pārstrādā un pārdod savā
kafejnīcā, lauksaimnieku tirdziņos un pastāvīgajiem
klientiem saimniecībā uz vietas. Saimniecība ir ieguvusi arī
BIO sertifikātu, kas nav tikai papīrs, bet gan ģimenes dzīves
filozofija. Sadarbībā ar zinātniekiem, tiek izstrādātas,
pielāgotas un ieviestas modernas bioloģiskās saimniekošanas
metodes. Kā arī radīti jauni, inovatīvi pārstrādes produkti.
http://www.levandulovakavarna.cz/offers/

Bošina Bio Farm;

Neliela bioloģiski sertificēta saimniecība, kas nodarbojas ar Salers
šķirnes gaļas liellopu audzēšanu un Mangalica šķirnes cūku audzēšanu.
Papildus selekcionē ir Drubež šķirnes mājputnus. Saimniecība darbojas
kopš 2001.gada. Produkcija tiek pārstrādāta savā kautuvē un gaļas
pārstrādes cehā. Tiek ražoti bioloģiskie augstas kvalitātes gaļas
izstrādājumi, kas gan svaigā veidā, gan pārstrādāti tiek tirgoti
saimniecības veikalā. Saimniecībā piedāvā iepazīties ar ieviestajām,
modernajām gaļas pārstrādes tehnoloģijām.

Verné.ovice 248,
Verné.ovice, 549 82, Čehija
www.masozfarmy.cz
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04.04.2020.

Brauciens caur Poliju, Lietuvu uz Latviju.

Kopā:

16

Grupas vadītājs: Anita Bērziņa
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta
vietnēs un drukātajos materiālos.
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