
 

Малиновий тур до Сербії: технології та заморозка 
ТОВ ФРУКТОВИЙ ПРОЕКТ за підтримки Асоціації УКРСАДПРОМ  

 організовує професійний тур для виробників ягід до Сербії 
25 - 28 червня 2018 року  

 
     Програма професійного туру до Сербії передбачає візити у ягідні господарства, що спеціалізуються на виро-
щуванні малини. Учасники туру матимуть змогу ознайомитись з різними технологіями вирощування малини, 
особливостями формування насаджень для механізованого збирання, побачити, як відбувається комбайно-
вий та ручний збір ягід. Програма також передбачає відвідання комплексів з післязбиральної доробки та     
заморозки продукції та заводу-виробника комбайнів для механізованого збирання ягід. 

 
Попередня програма поїздки 

День 1. 25.06. - Переліт Київ - Белград. Переїзд до м. Чачак. Поселення в готель.  
Вільний час: оглядова екскурсія, дегустація пива та чевапчичів.  
День 2. 26.06 – Відвідання фермерських господарств, що спеціалізуються на вирощуванні малини,      
знайомство із закупівельними компаніями та їх підходами до роботи. Повернення до Белграду. 
День 3. 27.06 – Візит на підприємство BSK, що є виробником комбайнів для збирання малини KOKAN. 
Відвідання господарств, які використовують механізоване збирання малини. 
Візит на підприємство, що виробляє продукцію глибокої заморозки. 
День 4. 28.06 – Відвідання виробничих  ягідних господарств: демонстрація комбайнового збирання     
малини;  післязбиральна доробка—сортування, інноваційні тунелі індивідуальної шокової заморозки.  
Повернення до Белграду.  
Переліт Белград - Київ. 

 

 Вартість участі у професійному турі на 1 особу становить 820 євро*(за умови участі 5 та більше осіб), 
 куди входить: 

Організація зустрічей та візитів у Сербії; 
Супровід  міжнародного експерта з вирощування ягід; 
Супровід та послуги перекладу протягом навчальної поїздки. 
Проживання (2 чол. у номері); 
Одноразове харчування (сніданок у готелі); 
 Страхування; 
Транспортування під час усіх переїздів у Сербії; 
Інші організаційні послуги. 
 
 *Вартість поїздки не включає вартість перельоту (орієнтовно від 250 євро, від-
повідно до тарифів авіа-перевізника на дату придбання квитків). Дати 
поїздки можуть зміститись на 1-2 дні залежно від наявності квитків.   

 
 

З питань участі у професійному турі до Сербії, звертайтесь :  
+38/0432/65-52-22, моб.: +38/097/663-98-10,  +38/050/413-54-42,  

friut.project.ua@gmail.com  
www.fruitproject.com.ua  

 


