Програм студијске посете пољопривредних призвођача Италији и Словенији

I дан
УЖИЦЕ – БЕОГРАД – ХРВАТСКА: полазак из Ужица. Ноћна вожња преко Београда и
Хрватске.
II дан
СЛОВЕНИЈА: долазак у Словенију у јутарњим сатима. Почетак посета.







посета фарми оваца (или трећег дана);
посета пољопривредном газдинству са производњом воћа, као основном
делатношћу и прерадом воћа, као допунском делатношћу;
посета удружењу воћара и његовим члановима са производњом разних врста воћа;
представљање рада удружења воћара у Словенији;
посета пољопривредном газдинству које се бави узгојем јабуке као основном
делатношћу;
одлазак на смештај у пољопривредно – виноградарска газдинства и туристичка
домаћинства. Вечера. Ноћење.

III дан
СЛОВЕНИЈА – ИТАЛИЈА: Доручак. Наставак посета. Одлазак према Љубљани.









посета Пољопривредно – шумарској комори Словеније, која окупља сва
регистрована пољопривредна газдинства у Словенији и сва правна лица која
обављају делатност у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства у Словенији;
краћа туристичка посета Љубљани;
ручак;
одлазак на посету пољопривредном газдинству са производњом и прерадом
крављег, овчијег и козјег млека и израдом преко 80 врста млечних производа;
представљање једне пољопривредне задруге са програмом Домаћи кутак у
трговини, где се издвојено продају производи са пољопривредних газдинстава;
представљање једне Локалне акционе групе – ЛАГ-а у оквиру LЕАDER програма
за рурални развој;
у вечерњим сатима, одлазак за Италију, смештај и ноћење у хотелу.

IV дан
ИТАЛИЈА. Доручак. Наставак посета.


посета фабрици за производњу органских ђубрива у Италији;





посета пољопривредној задрузи у Италији за производњу и продају јагодичастог
воћа (малина, купина, јагода, боровница);
у предвечерњим сатима, повратак за Словенију и одлазак на смештај у
пољопривредно – виноградарска газдинства и туристичка домаћинства.
Вечера. Ноћење.

V дан
СЛОВЕНИЈА – ХРВАТСКА: Доручак. Наставак посета.






посета пољопривредном газдинству које се бави производњом млека са савременом
опремом за мужу крава;
посета фарми крава сименталских говеда;
посета фарми са ратарском и сточарском производњом;
туристичке посете Птуја и/или Марибора;
полазак за Србију у вечерњим сатима, уз ноћну вожњу преко Хрватске.

VI дан
СРБИЈА: Долазак у Ужице у преподневним сатима по необавезној сатници. Крај
програма.

