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

Apmeklējuma tēma: Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība (Francijā)
Grupas Nr. LLKC09Vl03-E

Datums

Norises vieta

Apmeklējuma tematika

17.09.2019.

Lidojums RīgaParīze

Pārbrauciens līdz Orleānai.

1.diena
18.09.2019.

2.diena
19.09.2019.

Sākums
(plkst.)

Noslēgums
(plkst.)

Stundu
skaits

Lauksaimniecības
kamera/
konsultāciju centrs
CHAMBRES
D’AGRICULTUR
E CENTRE-VAL
DE LOIRE
https://centrevaldeloire.chambre
sagriculture.fr/cham
bre-dagriculturedu-loiret/

Lauksaimnieku centrs CHAMBRES
D’AGRICULTURE CENTRE-VAL DE
LOIRE
ir dibināts 1994. gadā un tā galvenais mērķis
ir veicināt konkurētspējas palielināšanu
reģiona uzņēmējiem- vīndariem un
kazkopjiem.

9:00

13:00

4

Kazu un aitu
audzēšanas
saimniecība
Chevrerie du Grand
Bardelet
http://www
.chevreriegrandbard
elet.com/

DELESTRE ģimenes ferma..Chèvrerie du
Grand Bardelet pašreizējais ganāmpulks ir
110 piena kazas, 5 kazas kopā ar kazlēniem
un 250 aitu, 6 aunu un jēru. Saimniecībā tiks
apgūta pieredze kazu eksterjera novērtēšanā
un prasmes ieraudzīt kazas uzvedībā
pazīmes, kas liecina par saslimšanu vai
labturības problēmām.

14:00

18:00

4

Le Chapotons farm

La Ferme des Chapotons, Chavignol ā ir
kazkopības un vīna ražošanas saimniecība.
La Ferme des Chapotons ir ģimenes
saimniecība apkopj 200 kazas un 60 govis.
Apstrādā 240 hektārus, kas ir sadalīti pļavās
un graudaugu ražošanai: kvieši, mieži, rapši,
pēdējos gados vīnogulāji.
Saimniecībā tiks demonstrēts kazu mākslīgās
apaugļošanas process. Konsultants pastāstīts
par svarīgākajiem uzdevumiem, kas jāpilda

10:00

13:00

3

14:00

18:00

4

http://www.laferme
deschapotons.com/

Le Chapotons farm
http://www.laferme
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3.diena
20.09.2019.

deschapotons.com/

lai MA būtu veiksmīgs.

Chevrerie Chamont
http://www.chevrer
ie-leschamons.com/Fr/el
evage-de-chevres

Chèvrerie Les Chamons ir neliela ģimenes
saimniecība, kas vērsta uz dabas un
dzīvnieku labturības ievērošanu. Ar vairāk,
nekā 100 Alpu šķirnes piena kazām
Chèvrerie Les Chamons specializējas kazu
audzēšanā, kā arī kazas siera ražošanā un
pārdošanā. Chèvrerie du Cher kazu piena
produkti ir dažādi: kazas siers, jogurts un
deserta krēms. Saimniecībā apgūsim
zināšanas par produktu ražošanu un higiēnas
prasībām.
Kazkopības saimniecības, kas orientējas
lauku tūrisma virzienā. Iegūsim pieredzi kā
radīt pievilcīgu vidi un pēc iespējas
interesantāk parādīt viesiem kazas. Šim
nolūkam saimniecībā tiek turētas dažādas
kazu šķirnes.
Saimniecībā tiks demonstrēta kazu
ciltsvērtības noteikšana ( bonitēšana).
Bonitēšanas prasmju apguve pieredzējuša
konsultanta vadībā.
Tiks demonstrēta arī jaundzīvnieku
novērtēšana un mācības par kazu ēdināšanu
līdz lecināšanas periodam. Turpinājumā
mācību klase piena pārstrādē: viss
saimniecībā iegūtais piens tiek pārstrādāts
ražotnē. Mēs apgūsim Chavignol siera
gatavošanas procesu - ierauga lietošana,
fermentēšanu, kā arī notecināšanas procesa
galvenos noteikumi.
Saimniecībā tiks apgūta kazu mītiņošana,
uzzināsim kritērijus un noteikumus fermas
plānojumam, būvniecībai, izmantojamiem
būvmateriāliem. Svarīgākās tehnoloģijas un
tehnoloģiskie mezgli, apgaismojums,
dzirdināšana, slaukšanas zāle un atnešanās
boksu iekārtošana.

Chevrerie la
Brissauderie
http://www.chevrer
ie-labrissauderie.com
4. diena
21.09.2019.

5.diena
22.09.2019.

Chavignol
du Crottin de
Chavignol – 9,
route de Chavignol
– 18300 Sancerrre
Tél. : 02 48 78 51
05 - Fax : 02 48 78
51 06 –
info@crottindechav
ignol.com
https://crott
indechavignol.fr/
Chevrerie Les
Barres
http://lafermedesba
rres.fr/

23.09.2019.

Atgriešanās
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Lidojums Parīze-Rīga

Kopā:
Grupas vadātājas Daiga Siliņa
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