Stáž v německém Lüdinghausenu
Dne 3. 9. 2018 v 8 hodin jsme vyrazili na plánovanou stáž do německého města
Lüdinghausen. Po příjezdu jsme se ubytovali. Druhý den nás učitelé rozvezli na
naše farmy, a poté odjeli zpět do ČR.
Já, Vojta jsem pracoval na farmě
v blízkosti města Selm. Na rodinné
farmě chovali asi 7 000 ks prasat, a
k tomu vlastnili 300 ha orné půdy.
První den na farmě jsem se
seznámil s rodinou, prohlédl farmu
a její zázemí. Další dny jsem
většinou jezdil s traktorem a
prováděl orbu, mulčování, kypření,
předseťovou
přípravu
půdy,
odvážel kukuřici, vyvážel prasečí
kejdu. Některé dny jsem byl u prasat, které jsme každé ráno kontrolovali,
ošetřovali a občas převáželi z ostatních farem na hlavní. Často jsme s farmářem
převáželi závlahy na polích se špenátem. Na konci stáže mě rodina pozvala na
večeři do restaurace. Na farmě se mi moc líbilo, lidé byli moc milí, hodní a
vstřícní.
Já, Ondřej jsem byl druhý den po
příjezdu odvezen na farmu, která
se nacházela necelých 10 km od
německého města Lüdinghausen.
Ubytován jsem byl v téměř novém
domě v přízemí, které jsem měl
celé kompletně pro svoji potřebu.
Pracoval jsem na rodinné farmě,
která hospodaří na 112 ha, chová
okolo 2 500 ks prasat. Dále se
zabývá provozem bioplynové
stanice a chová 80 000 ks drůbeže. Má práce se skládala z mnoha zemědělských
činností, např. krmení a očkování prasat, rozmetání vápna po kukuřici, odvoz
siláže, ořezávání větví okolo polí atd. Na víkendy jsem jezdil navštěvovat mé
kamarády, kteří bydleli v Lüdinghausenu. To bylo příjemné zpestření stáže.

Navštívili jsme okolní města a zažili mnoho zážitků. Na konci pobytu jsem byl od
rodiny pozván na společnou večeři. Na pobytu u rodiny se mi líbil hlavně jejich
vstřícný přístup a zdravý smysl pro práci.
Stáž v Německu hodnotíme jako velmi vydařenou. Na farmách se nám velmi
líbilo. Byla to pro nás velká příležitost a skvělá zkušenost. Jsme rádi za to, že jsme
se mohli načerpat nové zkušenosti.

Auf Wiedersehen!

Vojtěch Benáček a Ondřej Kalina – studenti 4. ročníku oboru Agropodnikání se
zaměřením na ekologické a konvenční zemědělství na České zemědělské
akademii v Humpolci

