POROČILO
Za opravljanje živinorejske in poljedelske prakse sem se odločil za delo v tujini in se
preko študentske izmenjave v programu Erazmus odpravil v Francijo skupaj s sošolko. Opravil
sem 600 ur prakse, ki je bila mešanica živinorejskega in poljedelskega dela. Pod
mentorstvom gospodarja kmetije Erica Roux-a in njegove žene Isabelle Roux sem opravil
veliko novih ter zanimivih nalog in zadolžitev. Na praksi v osrednji Franciji sem preživel 11
tednov, oziroma 77 dni, ki so bili vsi delavni, saj kmetija ne teče sama in sem imel temu
primeren delovnik, ki je dnevno trajal od 8 do 10 ur, oziroma 15 ali 16 med žetvijo.
Moje vsakodnevno delo je vključevalo napajanje ovc, ki jim je bilo potrebno vsak dan
na pašnik odpeljati z štirikolesnikom ali avtomobilom okrog 150l vode, saj se je na pašniku
paslo okrog 25 ovc in 8 jagnjet. Vsak drugi dan sem z enim od sinov z traktorjem odpeljal 2
cisterni vode kravam na pašnik, kar znaša 2000l. 20 glave čredi govedi mesnih pasem sem ob
tej priložnosti tudi pripeljal mešanico zmletega ovsa in ječmena, ki ga imajo krave in teleta
zelo rade in je tako zelo potreben vir beljakovin, ki je nujen ob pašnem načinu reje. Kravam
je prav tako na pašniku vselej na voljo lizalni kamen, teletom pa tudi posebna krmila.
Največji del svoje prakse pa sem preživel na traktorju, kjer sem se naučil ogromno
novih veščin mehaniče narave. Vozil sem traktor Valmet-Valtra (145KM), Ford (130KM),
Valtra(85KM) in Landini (80KM). Ogromno časa sem preživel z pripetim plugom ali pa
diskasto brano, odvisno od trdote njive na kateri sem delal. Poleg tega sem lep čas preživel
tudi ob brananju z vrtavkasto brano kombinirano z ježastim valjarjem. Ob žetvi sem vozil
pridelek domov ali na zadrugo z kiper prikolico iz njiv. Pred setvijo oljne ogrščice sem polje
poškropil z herbicidom, zatem ko pa je gospodar polje zasejal pa sem polje povaljal kar
omogoča bolj enakomerno kalitev semen tako, da so vse rastline v enaki fenofazi razvoja
med celotno rastjo. Nekaj časa sem tudi upravljal zgrabljalnik, in nato sem z vilicami zlagal
bale na kupe oziroma na prikolico. Večkrat sem tudi traktor očistil in pred vsakim delom
pregledal količino olja v motorju in količino hidravličnega olja. Med žetvijo sem prav tako
pomagal pri stroju za čiščenje žit, točneje ječmena, oljne ogrščice in pšenice. To delo je
vključevalo odnašanje vreč, kamor iz stroja padajo stroja v eno vrečo padajo zmeti v drugo
pa premajhna semena, ki smo jih polnili v big bage, ki smo jih kasneje zmleli za ovce. Izjema
pri tem je bila oljna ogrščica, od katere ostanke smo zavrgli. Ko smo presejali ves pridelek je
bilo treba tudi očistiti jamo kamor se pridelek iz prikolic kipa, saj polž ne more posrkati v
stroj čisto vsega, tako, da smo ostanek morali iz jame spraviti z vedri, na koncu pa jamo
pomesti, da je bila očiščena za naslednji pridelek. V začetku avgusta smo strigli ovce, kar je
izvajala prijateljica družine iz okolice, ki je v tem delu vešča in ima za to specialno opremo,
saj smo 25 ovac ostrigli v malo več kot eni uri. Pri tem delu so me zadolžili da sem ovco ulovil
in obrnil na hrbet, tako da jo je lahko ženska hitro ostrigla. V sredini avgusta pa smo tudi
odšli pomagat prijatelju ograditi pašnik z žičnato ograjo. Celotno prakso sem tudi veliko časa
preživel v avtomobilu, saj so bila polja od kmetije oddaljena 8-15km.

POROČILO
Za opravljanje spomladanske prakse sem se odločila za študentsko izmenjavo preko
programa Erasmus. Mesto izmenjave sem si izbrala osrednjo Francijo, široka okolica mesta
Bourges. S sošolcem Mihom sva živela pri hčerki, ki živi oddaljeno od kmetije približno 15 km,
v začetku avgusta pa sva se preselila na kmetijo v mestecu Raymond. Praktično
usposabljanje je bilo pod vodstvom gospodarja Erica Roux-a in njegove žene Isabelle Roux.
Izmenjava je potekala 11 tednov. Delo na kmetiji je potekalo vsak dan.
Moje delo je vključevalo oskrba živine z vodo in beljakovinskim dodatkom. Ta dodatek je bila
v našem primeru mešanica mletega ječmena in ovsa. Sodelovala sem tudi pri žetvi polj in
odvažanju pridelka. Pokazali so mi kako delujejo različni stroji kot so kombajn, ''kiper''
prikolica, vrtavkasta brana,... samega traktorja nisem vozila saj bi to bilo v nasprotju z
njihovimi navadami ( moški na traktorju, ženske v kuhinji), so me pa naučili kako ga voziti. Z
Miho sva požet pridelek skupaj spravljala v silose. Ob tem sem skrbela za odpadne smeti in
pleve, ki jih očiščevalno sito loči od semena. Ta opravila so bila meni nova zato sem ob njih
zelo uživala. Med vsemi pa mi je bilo najbolj všeč čiščenje jame (pomesti vsa semena, ki
ostanejo na koncu in jih polž ne doseže). Ta je namenjena za vsip pridelka v katerem je tudi
polž in transportira semena do sit. Poleg žetve in spravila žit sem bila prisotna tudi pri košnji
in baliranju trave/slame. Ko so bale pripeljali na kmetijo sem jih pomagala pokriti, da jih ne
uniči dež. Zaradi močnega vetra smo imeli težave in smo pokrivanje čez par dni morali
ponoviti. Avgusta, ko sva se preselila na kmetijo smo že drugi dan strigli ovce. Striženje mi je
bilo zelo zanimivo saj je tudi to bilo zame nekaj novega. Isabelle, Miha, jaz in družinska
prijateljica Pascal smo 25 ovac ostrigli v manj kot eni uri. Delali smo kot tekoči trak. Miha je
ovce lovil, Pascal jih je ostrigla, Isabelle jim je dala pastile proti zajedavcem, jaz pa sem
skrbela za odnašanje in čiščenje volne.
Od vsega začetka pa mi je bilo dodeljeno delo na vrtu. Vrt sem morala na začetku prepleti
nato sem posadila sadike paradižnika. Posadila sem okoli 50 sadik. Vsakodnevno sem jih
zalivala, povezovala in plela. Poleg paradižnikov sem posadila zeleno solato, korenje in rdečo
redkvico. Tudi to sem morala vsak dan negovati in paziti, da mi niso psi ali pa kokoši delali
škodo na vrtu. V sredini julija sem morala narediti še 4 nove grede. Za prekopavanje in pletje
sem potrebovala več dni saj je na tistem delu vrta bila prava džungla. Pomagal mi je hlapec
Rolo da sem čimprej posadila. Na novo sem posadila radič, motovilec ter še eno zeleno
solato. Ker je temperatura ozračja z dnevom bila višja sem vsako jutro in večer vrt zalivala
kar s cisterno, ki je bila na 4-kolesniku. Na žalost nam je pobegnila kokoš in se je lotila mojih
novih gred. Večino semen je pojedla. Nekaj dni pred odhodom domov se je moje delo na
vrtu končno obrestovalo. Večino paradižnikov je bilo velikih ter že rdečih. Solata je bila
bujna, korenje ter redkvica pa zrela za pobiranje. Zelenjava je bila brez uši saj sva z Miho
poskrbela za škropivo naravnega izvora, namočene koprive.
Delo,ki sem ga opravljala na izmenjavi je bilo novo, zanimivo ter po mojem mnenju poučno.

