STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE IN DIJAKOV
BIOTEHNIŠKE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA PTUJ

V sredo, 4. aprila 2018, smo dijaki Biotehniške šole in študenti Višje strokovne šole
programa Upravljanje podeželja in krajine obiskali Strokovno šolo za kmetijstvo in
gozdarstvo v Hatzendorfu na avstrijskem Štajerskem (Fachschule für Land- und
Forstwirtschaft) na območju Vulkanland (»Steirisches Vulkanland«), ki se nahaja na
gričevnatem območju z razvitim sadjarstvom, vinogradništvom in živinorejo. Za to
območje so značilne vinske ceste in ceste gradov, ki so nas že po poti navduševale s
svojo lepoto ter ohranjenostjo.
Na ekskurziji sta nas spremljala ravnatelj Biotehniške šole Ptuj, g. Marjan Horvat, in
učiteljica strokovnih predmetov, mag. Gabrijela Plateis.
Pod strokovnim vodstvom mag. Jožeta Smolingerja, iz Kmetijsko gozdarskega
zavoda Ptuj smo najprej obiskali tradicionalno družinsko kmetijo ge. Ingrid in g.
Helmuta Harrer v Riegersburgu.
Na kmetiji redijo izredno kakovostno čredo 60 krav molznic avstrijske simentalske
pasme. V Avstriji namreč kar 90 % populacije goveda predstavlja simentalska
pasma. V letu 2017 je povprečna mlečnost v standardni laktaciji črede na tej kmetiji
znašala 11.207 kg mleka. Z zanimanjem smo poslušali gospodarja, ki nam je
predstavil tehnologijo reje molznic na kmetiji. Poudaril je tudi prednosti življenja na
kmetiji in poklica gospodar na kmetiji, ki je v sosednji Avstriji v družbi zelo cenjen.
Po ogledu kmetije smo obiskali selekcijski vzrejni center za mlade bike simentalske
pasme, ki deluje v sklopu Kmetijsko gozdarske šole Hatzendorf in je okrog 20 km
oddaljen od šole. Mlade bike, potomce izbranih bikovskih mater, odkupijo od kmetov
in jih vzrejajo v skupinah ter testirajo na proizvodne lastnosti. Zanimivo je, da je hlev
za bike urejen v zelo starem gospodarskem objektu z mogočnimi oboki, ki je nekoč
pripadal bližnjemu dvorcu. Bike redijo na globokem nastilju, vsi pa imajo tudi možnost
izpusta. V tem obratu dijaki opravljajo praktični pouk.
Sledil je obisk šole in šolskega posestva. Na posestvu redijo 15 krav molznic
simentalske pasme, ki jih prav tako odlikuje visoka mlečnost. Krave so v povprečju
težke 800 kg in več.
V prašičerejskem hlevu redijo 60 plemenskih svinj. Vse pujske vzredijo doma in jih
spitajo do končne klavne mase. Pitanci imajo tudi urejene izpuste.
Na šoli imajo vrsto učnih delavnic za praktični pouk: manjšo klavnico z učilnico za
predelavo mesa, učno delavnico za predelavo mleka, mizarsko učno delavnico, učno
delavnico za varjenje in šolsko trgovinico, v kateri prodajajo svoje izdelke.
Polni lepih vtisov in navdušeni nad gostoljubnostjo naših avstrijskih sosedov smo se
pozno popoldan odpravili proti domu.

