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101 Група на инвестиции за овошни насади
101.21 Обновување на постоечките овошни насади
Износ на планираната инвестиција
411074,00 денари

Потпис / Печат_______________________

Набавка на
систем за наводнување капка по капка на 0,7840 ха под овоштарник и 0,7074 ха
под трпезно грозје,
и опрема за кроење и косилка
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1. РЕЗИМЕ
1. Основни податоци за инвеститор:
1.1 Име и презиме на физичко лице: _____________
1.2 Адреса: : ________________________________
1.3 Статус на барателот: индивидуален земјоделец –носител на земјоделско стопанство
кој се занимава со земјоделство како дополнителна дејност
1.4 Трансакциска сметка: ______________________
1.6 Лична карта број: __________________
1.7 Вид на сопственост: Сопственик,
1.8 Телефон: _________________________
2. Лице одговорно за инвестицијата
2.1 Име и презиме:______________________
2.2 Матичен број: ____________________
2.3 Адреса: ____________________
2.4 Телефон: ______________________
3. Податоци за инвестицијата:
3.1 Назив на проектот: инвестирање во систем за наводнување капка по капка, опрема
за кроење, косилки,
3.2 Локација: __________________
3.3 Цел на инвестицијата: ефикасно користење на природните ресурси, со цел
подобрување на квалитетот на производите грозје и праска, намалување на
загадувањето преку намалување на ѓубрењето и заштитата и намалување на
потрошувачката на вода
4. Термински план на инвестицијата:
4.1 Почеток на инвестицијата: Ноември ______ година
4.2 Завршеток на инвестицијата: До 30 Јуни ______ година
4.3 Почеток на производство: _______ година
4.4 Предвиден економски век на проектот: 25 години
5. Вредност на инвестицијата:
5.1 Вкупна вредност на инвестицијата без ДДВ:411074,00 денари
5.2 Вкупна вредност на ИПАРД инвестицијата:205537,00 денари
6. Извори на финасирање:
6.1 Сопствено учество: денари, 100% сопствено учество
6.2 Побарува од ИПАРД: денари, 50% од вкупната инвестиција
7. Показатели за економската оправданост:
7.1 Период на враќање на инвестицијата: 4 (четири) години
7.2 Нето сегашна вредност: 7,362,520 денари
7.3 Интерна стапка на рентабилноста: 42.5513%
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2. ПАЗАРНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА
2.1. Карактеристики на планираниот производи

Инвеститорот _______________ се бави со производство на трпезно грозје тип
Мишел Палиери и праска тип „Крестхевен“ и тип„Спрингкрест“ .
Првиот насад, на 0,7074ха и со 2.000 стебла на лозови насади е подигнат во 2005
година, во село ___________ , општина ______________.
Во 2010 година производството е проширено со уште еден насад од праски со
600 дрвца од типот „Крестхевен“ и тип„Спрингкрест “ на површина 0,7840.
Модернизиран насадот со системот за наводнување „капка по капка“ ќе придонесе
за првиот ран принос во _________ година , додека во тековната _______ година
се очекува берба со нормален принос, соодветен на староста кај трпезното
грозје.Исто така се планира чистење на еден дел од теренот (сечење и
изнесување на гранки , корнење на ќутуци, чистења на корења) и подготовка на
земјата за садење.
Заради овозможување на нормален развој на праската и трпезното грозје и
задоволување на критериумите кои ги бара пазарот, т.е. потенцијалниот
откупувач, неопходно е и во овој дел застареното полевање , да се модернизира
со систем „капка по капка“, кој би требало да се покаже како многу поволен за
приносите, како и за рационално користење на водата и на работната рака.
Производството на праска од сортата Крестхевен регистриран и евидентиран во
Прилог 3 Список на домашни и странски признати и одобрени овошја , видови
праска под број 20 и Спринг крест во истиот список под број 39.
Вид на праската Крестхевен , кој зрее во временскиот интервал од првата
надела на осми месец до половината на осми месец од годината е со своја
специфика : има доста принос по овошно дрво, а со тоа и по површина засадено
овошје. Прилично е отпорна на временски непогоди (ниски температури), отпорна
на болести . Има тврда кора на на плодот и развиена лисната маса.Има темно
црвена боја околу дршката , која полека кон крајот на плодот се изеднучува во
нијанса отворено црвена боја –розе. Во внатрешноста плодот има розова кон
жолта боја , а во разделот обоена е со темно црвена боја. Коскестиот дел во кој е
и семката на плодот се одделува лесно од плодот и може да се употребува за
јадење. Самиот плод е со специфична арома и вкус. Поради овие специфичности
на овој вид праска крестхевен , истата е доста барана на пазарот као на
домашниот така и на странскиот пазар. Постигнува релативно добра цена на
пазарот.
Праската од видот Спрингкрест спаѓа во раниот вид на зреење на праската
и се собира од првата недела на Јуни месец до третата недела на Јуни месец.
Бојата на плодот е целосно темнорозова, коскекескиот дел (семката) лесно се
одвојува од плодот. Има специфична арома и вкус. Бара изложеност на
опстојување на повеќе сончеви денови наводнување.
Лозовиот насад на површина од 0,7074 е со трпезно грозје сорта Мишел
палиери. Грозјето е темно по боја, содржи помал процент на шеќер . Обвивката на
плодот е цврста и дава поволност за издржливост на плодот и полесна можност
за транспорт до пазарот.
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Сите три производи по своите специфики и квалитет овозможуваат можност
за реализација на домашниот и странскиот пазар со можност за остварување на
повисока цена и пласирање
на производот. Набавката на суровините ,
репроматеријали и услуги во однос на производството се одвиваат од домашен
пазар и тоа го олеснува нивното производство.
Овошјето може да се користи како суровина во прехрамбената индустрија и тоа: ,
како компот, се замрзнува, се користи за сокови, овошни јогурти, деликатесни
производи и т.н.
2.2. Пазар на продажба

Производите „Праска и Трпезно грозје кои со идна употреба на вложената
инвестиција – систем капка по капка ,ќе се добие во квантитет и квалитет , а со
тоа создавање на поволни пазарни можности за пласман на производите.
Производите ќе се продаваат на домашен пазар во откупните пунктови на
регистрирани фирми за откуп на земјоделски плодови , а еден од нив е
______________ , како и на други слободни пазари во земјата.
Според податоците на Државниот завод за статистика , вредноста на вкупниот
откуп и продажба на земјоделски производи во февруари ______ година изнесува
1 613 460 илјади денари што претставува зголемување за 191.6% во споредба со
февруари ___________ година.
Зголемувањето на вредноста на вкупниот откуп е забележано кај житата ,
индустриските растенија , овошјето млешните призводи и сл.
Otkup i proda`ba na zemjodelski proizvodi
Vrednost vo 000 den./ Value in
000 den.
2010
II 2010
II2011
Овоштарство и
лозарство

478 290

908

1636

Indeksi
Indices
II 2011
II 2010
180,2

Табела 1: Планиран пазар на продажба на производот/услутата поврзана со инвестицијата
До м а ш е н п а з а р
С т р а н ск и п а з а р
П р о и з во д
Единечна мерка
Количина
Цена
Количина
Цена
Трпезно грозје
кг
26100
18,00
/
/
Праска
кг
30000
20,00
/
/

2.3 Пазар на набавка

Првите 2.000 садници трпезно грозје се набавени од домашниот пазар осо
сертификати, како и новиот насад од праска од 600 дрвца.
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Потребните репроматеријали во вид на хемиски средства инвеститорот ги
набавува од фирмата _____________. Изборот на овој добавувач е поради
близината на насадот, што овозможува брзо реагирање во случај на потреба при
одреден штетник или болест и заради квалитетот и професионалност во случај на
производите на ____________. Повеќегодишната соработка со добавувачите,
навремената испорака и професионалниот однос овозможува и намалување на
трошоците заради сигурно и квалитетно производство.
Услугите од аспект на работна рака и координација на истата се остваруваат со со
потесното семејство како и сезонска работна рака од село ___________ со кои се
извршуваат сите активности на овоштарниците за нивно одржување и развивање.

Табела 2: Планиран пазар на набавка на суровини, репроматеријали и услуги поврзани со
инвестицијата

No.

1
2
3
4
5
6

Суровина /
Репроматеријал
/ Услуга
Орање
Хемиски средства
Вода

Ед.
мерка

Домашен пазар
Количина Цена

пати
ха
ха

Врзива

броја

Амбалажа

броја

Гориво за транспорт

литри

4
1,4914
1,4914
10
2300
90

5600,00
42000,00
8000,00
150,00
12,00
71,00

Странски пазар
Количина Цена
(Денари)
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П

3. ОПИС НА ПЛАНИРАНАТА ИНВЕСТИЦИЈА

Целокупната инвестиција и инвестициите во иднина се и ќе бидат под контрола на
Дипломиран инженер агроном во областа на лозро-овоштарството.

3.1 Избор и опис на технолошкиот процес
Уште во фазата на планирање на производството на трпезно грозје и праски, во
октомври 2005 година, од страна на Дипломираниот инженер агроном е даден
предлог за квалитетно, профитабилно производство, насока кон модернизирање
на насадот со системот „капка по капка“ кој сега е предмет на барањето за ИПАРД
програмата.
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3.1 Избор и опис на технолошкиот процес

PROIZVODSTVO NA GROZJE
OPIS NA TEHNOLO[KIOT PROCES
Proizvodnite sortni osobini mo`e maksimalno da se iskoristat samo vo
optimalno potrebni prirodni uslovi za sortata i so primena na sortna
agrotehnika i ampelotehnika.
Ekolo{kite uslovi vo Tikve{koto vinogorje ovozmo`ile mnoguvekovno
uspe{no odgleduvawe na vinovata loza. Klimatskite uslovi kako del od
ekolo{kite (prirodni) uslovi na Tikve{koto vinogorje se slednite:
- godi{na temperatura na vozduhot 13,2oS;
- vegetacioni teperaturi na vozduhot 19,3oS;
- godi{ni temeparturni sumi 4.854oS;
- vegetacioni teperaturni sumi 4.133oS;
- apsoluten godi{en maksimum 42oS;
- apsoluten godi{en minimum -17,5oS;
- prv esenski mraz na 9.XI.;
- posleden proleten mraz 20.III.;
- godi{na suma na vrne`i 471 mm;
- vegetaciona suma na vrne`i 261 mm;
- sumi na aktivni temperaturi vo vegetacijata 3.960oS;
- sumi na efektivni temperaturi vo vegetacijata 1.933oS;
Izborot na po~ven tip za odgleduvawe na vinovata loza e od izvonreden
zna~aj. Najpovolni po~veni tipovi za odgleduvawe na vinovata loza se
cimetni, smolnici, crvenici, skeletni po~vi, aluvijalni deluvijalni i dr. So
primena na meliorativni merki namaleno e vlijanieto na po~venite uslovi.
Po~veniot tip ima vlijanie vrz razvojot na lozata, izdr`livosta na su{a i
kvalitetot na grozjeto.

3.1.1 Избор и опис на технологија на лозовиот насад

KARAKTERISTIKI NA SORTATA Мишел Палиери

Француска трпезна сорта на грозје. Има растресит и многу голем грозд,со големи
зрна .Покожицата на зрното е со темно сина боја .Мишелот е сорта која може
добро да се чува и во ладилници до колку не може веднаш да се продаде во свежа
состојба.Во Македонија зрее во втората половина на август.Поради големината на
зрното и гроздовите,и темната боја на покожицата ,е една од нај бараните црни
трпезни сорти на грозје.Лозанка та е многу бујна ,со широки листови ,па заради
спроведување на успешна заштита бара благо филизирање во пределот на
гроздовите.
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Osetliva e na plamenica, pepelnica i grozdov molec., a na sivoto gniewe
e sredno otporna. Na zimski niski temperaturi e osetliva.
Мишел Палиери e visokokvalitetna trpezna sorta, so ubav izgled na
grozdot i zrnoto i e poznata i dosta barana sorta na pazarite za grozje vo
svetot i kaj nas. Ima mnogu dobra transportabilnost. Vo ladilnik uspe{no se
~uva do 60 dena.
PRIPREMA NA PO^VATA ZA PODIGAWE NA NASAD
Vo zavisnost od konfiguracijata na terenot, prethodnite kulturi i
svojstvata na po~vata pred sadeweto na lozoviot nasad mora da se prevzemat
slednite merki za priprema na po~vata.
1. Sistematizacija na zemjata so regulacioni raboti, kako {to se :
- kornewe na prethodnite pove}egodi{ni kulturi i nivno odstranuvawe
od terenot;
- ramnewe i nivelirawe na terenot;
- meliorativni zafati so odvodnuvawe i postavuvawe na instalacija za
navodnuvawe;
- na strmni tereni, so nagib nad 20o regulaciona rabota za borba protiv
erozija i terasirawe na zemji{teto.
2. Zgolemuvawe na plodnosta na po~vata:
- re{avawe na problemot na zamorenost na po~vata od prethodniot lozov
nasad;
- zgolemuvawe na koli~inata na organski materii- humifikacija;
- zbogatuvawe na po~vata so mineralni materii.
3.Dlaboka obrabotka na po~vata - rugoluvawe.
PODIGAWE I NEGA NA NASADOT
A. Sadewe
Pred da se pristapi na sadeweto mora da se opredeli:
-rastojanieto
- vremeto na sadewe
- na~inot na sadewe
- izborot na lozni kalemi
Rastojanieto na sadewe pome|u redovite i vo redot ima vlijanie vrz
prinosot i kvalitetot, primenata na agrotehni~ki merki, za{tita na vinovata
loza i sl. Rastojanieto na sadewe zavisi od sortata, sistemot na odgleduvawe,
ekolo{kite uslovi i sli~no.
Vremeto na sadewe zavisi od vidot na saden materijal, klimatskite
uslovi i po~veniot tip. Ednogodi{nite o`ileni lozni kalemi mo`e da se
sadat naesen, vo tekot na zimata i vo rana prolet. Loznite kalemi proizvedeni
vo oran`eriski uslovi ili plastenici so primena na kartona`na tehnika se
sadat vo tekot na vegetacijata po~nuvaj}i od juni pa do oktomvri. Naesen se
sadat ednogodi{ni o`ileni kalemi na lesni i propusni po~vi, vo reoni so
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potopli i posuva esen. Vo tekot na zimata ednogodi{nite o`ileni kalemi se
sadat vo ju`ni reoni kade teperaturata ne pa|a pod 0oS. Glavna sezona za
sadewe vo na{i uslovi e vo po~etokot na proletta.
Dlabo~inata na sadewe e specifi~nost na lozarskiot reon i po~veniot
tip. Dlabo~inat na sadewe ima zna~itelno vlijanie vrz razvojot na korenoviot
sistem. Za na{i klimatsko po~veni uslovi najdobra dlabo~ina na sadewe e od
40-45 cm.
Sadeweto mo`e da se vr{i ra~no i ma{insko. Ra~noto se izveduva so
kopawe na dupki, so dimenzi 40 h 40 cm i dlabo~ina 5-10 cm podlaboko od
dol`inaat na pripremeniot lozov kalem. Dupkite mo`e da se kopaat i so
mehani~ki svrdel. Kaj nas vo posledno vreme se pove}e se primenuva sadewe so
hidrobur i na toj na~in zna~itelno se namaluvaat tro{ocite za sadewe.
Izborot na lozovite kalemi zavisi od po~veniot tip i vidot na saden
materijal. Na `iv pesok i pesoklivo-~akalesti tereni mo`e da se sadat
ednogodi{ni ili dvogodi{ni prporci od sortite na doma{nata loza, zatoa {to
vo pesoklivi uslovi filokserata ne mo`e da opstane. Pri podigawe na lozov
nasad na strukturni po~vi se koristat kalemeni sadnici. Lozniot kalem mora
da gi ispolnuva slednite uslovi:
- na bazalniot del od korenoviot sistem da ima najmnogu 3 radijalno
rasporedeni `ili, ~ija debelina vo osnovata da bide nad 3 mm;
- stebloto mora po celata dol`ina da bide zdravo i neo{teteno, so
debelina od 7-12 mm;
- spojnoto mesto mora da bide celosno srasnato, bez nekrozi i guki;
- lastarot mora da bide napolno zdrav, neo{teten i sozrean so normalno
razvieni okca i dol`ina nad 30 cm. Vo osnovata lastarot da bide so debelina
nad 5 mm;
- morfolo{kite osobini na nadzemnite delovi da odgovaraat na
osobinite na kalemenite sorti, a podzemnite delovi da imaat osobini na
deklariranata lozna podloga.
B. Sistemi na odgleduvawe
Vo zavisnost od ekolo{kite uslovi, na~inot na izveduvawe na
agrotehni~kite i ampelotehni~kite merki, kako i agrobiolo{kite
karakteristiki na sortata, na lozata i se sozdavaat odredeni formi i na nea
mo`at da se primenuvaat razni na~ini na kroewe. Vo ekolo{ki uslovi, kade e
~esta pojavata na zimski niski temperaturi pod -17oS, obi~no se formira nisko
steblo, koe vo tekot na zimata se zagrnuva. Vo uslovi kade ne postoi opasnost
od izmrznuvawe se formira sredno visoko ili visoko steblo so pomalku ili
pove}e izdol`eni kordunici. Na istite mo`e da se primenat razni na~ini na
kroewe.
V.Potporna konstrukcija
Vo sovremenite planta`ni lozovi nasadi potrebni se potporni
konstrukcii. Vo nekoi lozarski zemji se podigaat lozovi nasadi bez potporna
konstrukcija i vinovata loza se odgleduva slobodno. Vo tie uslovi se
primenuva nisko ili sredno visoko steblo. Vo tie reoni klimatskite uslovi se
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mnogu povolni za odgleduvawe na vinovata loza. Letoto i esenta se topli i
suvi i e mo`no dobivawe na dobar prinos i kvalitet na grozjeto.
Vo na{i uslovi, proizvodstvoto na grozje od visokokvalitetni i trpezni
sorti bez potporna konstrukcija ne e mo`no. Poradi specifi~nite proizvodni
uslovi potrebna e potporna konstrukcija.
Izborot na potporna konstrukcija zavisi od ekolo{kite, tehnolo{kite,
organizacionite, ekonomskite i drugi uslovi za proizvodstvo na grozje. Za da
potpornata konstrukcija odgovara na svojata namena, mora da zadovoli pove}e
uslovi me|u koi najva`ni se:
- da e prilagodena na osnovnata forma na lozata;
- da e izrabotena od kvaliteten materijal;
- da se postavi navremeno;
- da e prilagodena na ekolo{kite uslovi;
- da ima dolg vek na traewe;
- lesno da se postavuva i zamenuva;
- da e ekonomski prifatliva.
Funkcijata na potpornata konstrukcija ja zgolemuvaat razni vrzivni
materijali koi se upotrebuvaat pri formiraweto i odr`uvaweto na osnovnata
forma na lozata.
G. Nega na nasadot vo tekot na vegetacijata
I. \ubrewe
\ubreweto vo lozarstvoto pretstavuva edna od osnovnite merki, koja ima
za cel popravka na fizi~ko-hemiskite i biolo{kite svojstva na po~vata, a
voedno i zgolemuvawe na prinosite i popravka na kvalitetot na grozjeto.
\ubreweto e va`no i poradi toa {to vinovata loza e dolgogodi{na kultura i
nastanuva pointenzivno iscrpuvawe na po~vata . Lozata koristi golem broj na
mineralni materii. Prakti~no vo po~vata najpove}e se javuva nedostatok na
azot, fosfor i kalium. Koli~inata na potro{enite materii mnogu varira i
zavisi od loznata podloga, sortata, plodnosta na po~vata i sl.
\ubrivata koi se koristat vo lozarstvoto mo`e da bidat:
- organski ili celosni |ubriva i
- mineralni |ubriva (dopolnitelni |ubriva).
\ubrivata vo po~vata se vnesuvaat:
- pred podigawe na lozoviot nasad (meliorativno |ubrewe);
- pri sadewe na lozite;
- za vreme na formirawe na nasadot;
- za vreme na plodonosewe.
Organskite |ubriva od tipot arsko |ubre se vnesuvaat na esen, po
zavr{etokot na vegetacijata.
Mineralnite fosforni i kaliumovi |ubriva poradi pote{koto
razlagawe se vnesuvaat na esen ili vo tekot na zimata. Minerlani |ubriva koi
brzo deluvaat (azotni) se vnesuvaat na prolet pred po~etokot na vegetacijata.
Do kolku se vr{i prihranuvawe, toga{ |ubrivata mo`e da se vnesat i vo tekot
11

na vegetacijata. Bakteriskite |ubriva se vnesuvaat vo po~vata rana na prolet i
za vreme na poteruvawe na okcata.
II. Kroewe
Kroeweto se izveduva vo fenofazata miruvawe na lozata, a zavisno od
ekolo{kite uslovi kasno na esen, vo tekot na zimata i rano na prolet. Na~inot
na kroewe zavisi od sortata, sistemot na odgleduvawe, planiranite prinosi i
dr.
Za ostvaruvawe na planiranite prinosi potrebno e da se primeni
pravilno opteretuvawe na lozite so rodni okca. Opteretuvaweto na lozata so
rodni okca zavisi od:
- planiraniot prinos po loza, odnosno edinica povr{ina;
- efektivniot broj na rodni lozi po edinica povr{ina;
- prose~niot broj na grozdovi po razvien lastar (koeficient na rodnost);
- prose~nata masa na grozdot;
- koeficientot na korekcii, koj varira vo zavisnost od ekolo{kite
uslovi.
Pri kroeweto mora da se pridr`uva kon osnovnite tehni~ki pravila,
izbor na alat za kroewe i zadr`uvawe na osnovnata forma na lozata.
III. Navodnuvawe
Cel na navodnuvaweto e da se vo reonite so nedovolni i nepravilno
rasporedeni vrne`i re{i pra{aweto od nedostatok na vlaga vo po~vata i na
toj na~in da se osiguraat redovni, kvalitetni i visoki prinosi.
Navodnuvaweto treba da se vr{i samo koga vo po~vata nedostiga vlaga, bidej}i
prekumernoto navodnuvawe mo`e da gi vlo{i svojstvata na po~vata. Vo na{i
uslovi se javuva potreba od 2-3 polivawa. Koli~inata na voda za edno
zalivawe iznesuva 50-80 l/m2.
Postojat razni na~ini na navodnuvawe. Izborot zavisi od raspolo`ivata
voda, fizi~ko-hemiskite osobini na po~vata, reqefot i sl. Naj~esto se
primenuvaat slednite na~ini: navodnuvawe vo brazdi, so ve{ta~ki do`dovi,
podzemno drena`no i kapkovo navodnuvawe.

IV. Suzbivawe na plevelite
Plevelskite rastenija vo na{eto lozarsko proizvodstvo se mnogu {tetni
poradi toa {to tro{at hranlivi materii od po~vata i crpat golemi koli~ini
na vlaga i ja su{at po~vata. Poradi toa plevelite vo lozarstvoto mora da se
uni{tuvaat. Bidej}i plevelskite rastenija se ednogodi{ni i pove}egodi{ni,
za nivno uspe{no uni{tuvawe potreben e sistem na merki razraboten vrz
osnova na nivnite biolo{ki osobini.
Najva`na merka za borba protiv plevelite e redovna obrabotka na
povr{inata, nivno mehani~ko uni{tuvawe, primena na herbicidi i upotreba na
folija od plasti~na masa.
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V. Suzbivawe na bolesti i {tetnici
Za{titata na vinovata loza od bolesti i {tetnici e postojana potreba
vo lozarskoto proizvodstvo. Vo na{eto lozarsko proizvodstvo naj~esti grupi
na bolesti se mikozi, bakteriozi i virozi. Od {tetnicite najzna~ajni se siviot
i `oltiot grozdov molec. Vo suzbivaweto na bolestite i {tetnicite zna~ajna
uloga imaat preventivnite merki, kako {to se izborot na lokacija, primena na
ampelotehni~ki merki i sl. Zna~aen element na za{titata e stru~no pratewe
na bolestite i {tetnicite i blagovremena upotreba na kvalitetni za{titni
sredstva.
VI.Berba
Vremeto na berba se opredeluva vo zavisnost od na~inot na koristewe na
grozjeto, kako i vidot i kvalitetot na proizvodot koj se saka da se dobie od
grozjeto.
Trpeznoto grozje se bere koga e pogodno za potro{uva~ka vo sve`a
sostojba.
Zrelosta na grozjeto se opredeluva:
- organolepti~ki;
- fizi~ki;
- hemiski.
Trpeznite sorti ne se berat vo edna raka, tuku na dva ili tri pati. Vo
zavisnost od sakaniot kvalitet na trpeznoto grozje, berbata se izveduva koga
grozdovite i zrnata gi ispolnuvaat slednite uslovi:
- grozdovite da se pravilno razvieni i so privle~en izgled;
- zrnata da se izedna~eni po golemina, krupni, so privle~na boja i
so~uvan pra{ec na lu{pata;
- grozjeto da e dovolno zrelo;
- da ima prijatna sortna karakteristi~na aroma i vkus;
- da ima transportabilni svojstva;
- stepenot na zrelosta da odgovara na uslovite za ~uvawe na grozje.
Berbata se izveduva ra~no, so prekratuvawe na dr{kata nad zdrvenetiot
del. Se vr{i klasirawe na grozjeto za pakuvawe i grozje za otpadok.
VII. Pakuvawe i transport
Pakuvaweto na trpeznoto grozje se vr{i vo drveni kartonski holandezi,
so zapremnina od 6-8 kg. Redeweto na grozjeto mo`e da bide so polegnati
grozdovi ili so petelkite svrteni nagore. Mo`e da se redi vo eden ili dva
reda. Najdobro e da se redat vo eden red. Za da se izbegne kontaktot na grozjeto
so drvoto se postavuva specijalna za{titno ukrasna hartija.
Bidej}i trpeznoto grozje e mnogu ne`no, zatoa pri negoviot prevoz od
mestoto na pakuvawe do pazarot ili skladi{niot prostor mora da bide
vnimatelno. Vo tekot na transportot grozjeto treba da ja so~uva svojata
sve`ina i da izgleda kako sve`o nabrano. Redeweto na gajbite da ovozmo`i
nivna stabilnost pri transportot.
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VIII. ^uvawe i skladirawe na grozjeto
Za podolgo koristewe na grozjeto vo sve`a sostojba i da se izbegne
golemata produkcija na grozje vo kratok period, potrebno e istoto da se
skladira na ~uvawe vo ladilnici nameneti za taa rabota.
Grozjeto vo ladilnikot, vo zavisnost od sortata, mo`e da se ~uva i do 5
meseci. Uspe{nosta na ~uvaweto zavisi od sortata, stepenot na zrelosta,
zdravstvenata sostojba, uslovite na ~uvawe i dr.
Табела 3:Планирано примарно земјоделско производство
No.
Вид на примарен
Ед.
Големина на
Принос по
производ
мерка
производен
единица
капацитет
капацитет
А
Б
В
Г
1
Трпезно грозје
ха
1,4914
17500
2
Праска
Стебло
600
50кг

Вкупно
Производство
Д=ВхГ
26100кг
30000кг

3.1.2 Избор и опис на технологија праски

Спринг крест

Сорта која потекнува од Џорџија.Кај нас е внесена 1969година.Добиена е со
повеќекратна хибридизација .Плодовите се ситни со овална форма.Лушпата е без
изразени влакненца со жолта боја,покриена на места со црвенкаста боја, што го
прави плодот доста атрактивен.Месото е со жолта боја ,средна конзистенција и
добар квалитет.Зрее во втората половина на јуни.
Крест Хевен
Сорта која води потекло од Мичиген .Кај нас е внесена 1966година.Создадена е со
хибридизација.Плодовите се скоро со изедначена големина и имаат округла
форма.Покожицата е црвена и го прави плодот доста атрактивен.Зрее во првата
половина на август.Овошката е средно бујна ,многу родна ,и е отпорна на ниските
температури.

Праска

Праската израснува расте од 2 до 5 ppa дури и 9 метри во височина,
дијаметарот на круната достигнува 3 до 7 метри. Праските се типични за круната
во секоја сорта.
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Значи постојат варијанти со круг, широк круг, рамни, ретко конусни, и
пирамидални круни.
Праската почнува да има принос од 3 – та до 4 –та година по садењето.
Нејзината рентабилна родност е од 12 до 20 години.
Дрвото на праската во полна родност обезбедува од 50 до 60 килограми
висококвалитетно овошје.
Плантажа со средна плодна почва може да се постигне принос од 12 до 24.000
килограми по хектар.
За развојот на праската и за зреење на плодовите на праската идеална
температура е од 18 до 23 степени (ако плодот е зрел во оваа температура тогаш
е повкусен). За праска одговараат области каде што температурите во зима не
паѓаат под минус 22 до минус 25 степени.
За успевање на праските најповолни типови се лесни почви (иловата-песочна и
песочно-иловата почва) со ниско ниво на подземните води.
Тешки почвени типови се подобруваат со повеќе ѓубрење со арско губриво.
Праските успеваат најдобро во јужни и југоисточна локации.
Подигнување на овоштарници
Парцелта која е наменета за плантажа на праска треба длабоко да се изора 50
до 60 см два до три месеци пред садењето. По орањето на земјата треба да се
иситни со тањирача, дрљач или култиватор. Пред садење и за време на
садењето треба да се избегнува ѓубрење со шталско ѓубриво. Од него може да
произлезат предизвикувачите на труљење на коренот на праската, посебно по
големото режење на коренот. При самото орање треба да се додаде смесата од
фосфорно и калиумово ѓубриво и тоа од 500 до 800 килограми по хектар.
Во зависност од сортата, бујноста и типот на почвата, садниците на праската
може да се садат на растојание :
6 х 5 метри
5 х 5 метри,
4 х 4 метри,
5 х 4 метри,
џуџести видови се засадени во 3 х 2 метри.

Оддржување на земјиштето помеѓу редовите треба да се врши со плитко орање
10 -12 см или со тањирање. При тоа не треба премногу блиску да се се приоѓа со
плугот или тањирачата до садниците на праската.Околу садниците треба да се
окопа со мотика не подлабоко од 8 см.
Наводнување на овоштарникот се врши во сушниот реон и тоа од 500 до 1000
литри вода по едно стебло, односно 350 до 500 метри кубни по еден хектар.
Праските се заливаат пред цветање, после формирање на плодови, 20 до 30 дена
пред зреењето и ако е потребно во есен после опаѓањето на листовите.
Наводнувањето непосредно пред зреење, често го одложува зреењето или
предизвикува масовно пукање на плодовите, па во тој случај тоа е штетно
наводнување.
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Б) Преработка на земјоделски производи
Н/П
Бараната инвестиција не вклучува преработка на земјоделски производи .
В) Услуги
Н/П
Бараната инвестиција не вклучува продажба на услуги.

3.2 Планирани инвестици во градежни објекти
Н/П
3.3 Планирани инвестици во повеќегодишни насади
Н/П

Оваа ставка не е предмет на инвестиција.

3.4 Планирани инвестиции во механизација / опрема
No.

1

2

Вид на опрема,
машини,
механизација
Систем капка по
капка
Потопна пумпа

Ед.
мерка

Количина

број

1

број

1

Модел
По про –фра број
_________ и профра бр _________
АNAVALOS

Франклин
3

Опрема за кроење

4

Моторен тример
косење плевел

број
број

6
1

RR-2000,Falket
2000, Falket 2209
HQ333R

Технички
капацитет

PM 85-12 Q=0100-190220l/мин,H=8468-31-24m со
мотор
2,2KW,380V
Косење
плевел
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3.5 Планирани општи трошоци
Табела 4г. Преглед на планирани општи трошоци
Вид на услуга
Ед.мерка
No.
Вршење услуги од трети
лица за чистење и
припрема на почва со сите
операции
Општи трошоци/
физибилити студија/
Деловен план

1

2

Броја

Цена по
единица мерка
1166,67 ден

Количина
30стебла

Броја

Нема

Нема

3.6 Планирање на потребна работна сила
Табела 4д. Потребна работна сила за реализација на инвестицијата
Планирана
Вкупен износ на
месечна
планирани
Вид на работно место Број на
бруто
годишни плати
извршители
плата
Б
В
Г=Б x В x 12
А
Управители
0
0
0
Производство/Висока
0
0
0
стручна спрема (БСС)
Средна стручна
0
0
0
спрема (ССС)
Квалификувана
0
0
0
работна сила (КВ)
Сезонска работна
141дневница/800
0
112800
сила *
ден.
141
112800
Вкупно
*сезсонската работна сила е ангажирана по потреба согласно технологијата за
одгледување на грозје и праска
Табела 4ѓ. Преглед на период за ангажирање на сезонска работна сила
Вид на
работно
место
А
Сезонска
работна
сила

Број на
извршит
е
ли / год.
Б
141

Планиран одлив на трошоци за ангажирана сезонска работна сила по
месеци на годишно ниво (искажани во денари или во %

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Вк

0%

20%

2%

2%

2%

2%

10%

30%

30%

2%

0%

0%

100%
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4. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ИНВЕСТИЦИЈАТА
Во овој дел се наведува временската рамка поврзана со инвестицијата по главни
активности.
Периодот на нормално користење на инвестицијата се однесува на времетно по
завршувањето на инвестирањето и периодот на нормалното користење на
инвестицијата.
Табела 5. Временски распоред на инвестиционата активност
Активност
А
I фаза

Дата на завршување
на
инвестицијата
Б
90 дена по
одобрување на
средствата /
потпишување
на Договор

Времетраење на
активноста во дена

Почеток на
користење

В
90дена

Г
90 дена по
одобрување на
средствата /
потпишување
на Договор

5. АНАЛИЗА НА ЛОКАЦИЈА
Н/П
За инвестиции под 10.000,00 Евра не се пополнува.

6. ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА
6.1 Финансиска анализа на планирани трошоци
Табела 6б. Спецификација на трошоци за планирани основни средства

No
.

Постојано
(основно)
средство
А

1

Овошен насад , праска 600
стебла

2

Насад со трпезно грозје

Сегашна Трошоци за
вредност одржување
%

Трошоци за
осигурување
%

Стапка на
амортизација
%

Б
132950,0
0ден

В
3%

Г
3%

Д
10%

480000

3%

3%

10%

Табела 6б. Спецификација на трошоци за планирани основни средства

No
.
1

Планирано
(основно)
средство
А
Систем капка по

Набавна
вредност
со ДДВ
Б
218877,55ден

Трошо
ци за
одржув
ање %
В
3%

Трошо
ци за
осигур
ување
%
Г
3%

Стапка
на
амортиз
ација %
Д
10%

Планирана
финансиска
поддршка
Ѓ
101268,00ден
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2
3
4

капка
Потопна пумпа
Опрема за
кроење и
косилка

151016,40ден
21260,00ден

3%
3%

3%
3%

10%
10%

63990,00ден
9008,00ден

32500,00ден

3%

3%

10%

13771,00ден

Табела 6в. Структура на планирани материјални и други оперативни трошоци

III

IV

V

VI

VI
I

VII
I

IX

X

XI

XII

Вкупно

0
%

0%

50
%

0%

25
%

0
%

0
%

0%

0
%

25
%

0
%

0
%

100
%

8
%

9%

8%

8%

10
%

10
%

8
%

15
%

7
%

9%

8
%

0
%

100
%

0
%

0%

0%

25
%

0
%

0
%

25
%

0%

0
%

0%

50
%

0
%

100
%

0
%

0%

0%

0
%

0
%

0
%

0%

0
%

0%

0
%

0
%

100
%

0
%

0%

0%

0
%

60
%

0
%

0%

40
%

0%

0
%

0
%

100
%

100%

II

11931,00ден

62639,00ден

22400,00ден

Вкупно

I

1500,00де
н

5600
42000,00ден
8000,00 ден
150,00де
12

2300

10

1,4914

1,4914

пати
ха
ха
броја
броја

Амбалажа

Врзива

Вода

Хемиски
средства

Орање

4

Б. Планиран одлив на материјални и останати оперативни трошоци
по месеци на годишно ниво

27600,00ден

Единечна
цена

Количина

Ед.мерка

Ставка

А. Структура на
материјални и
останати оперативни
трошоци

0%

19

6390,00ден

71,00де

90

литри

Гориво за
транспорт

0
%

0%

0
%

0%

0
%

25
%

0
%

25
%

50
%

0%

0
%

0
%

100
%

Табела 6г. План за отплата на кредит за финансирање на планираната инвестиција
Н/П
Кредит не се користи за финансирање на планираната инвестиција

6.2 Финансиска анализа на планирани приходи

II

III

IV

V

VI

VII

VII
I

0
%

0
%

0
%

0%

0
%

0
%

0%

0
%

0
%

0
%

0
%

0%

0
%

50
%

0%

50
%

IX

X

XI

XII

0%

0
%

0
%

100
%

0%

0
%

0
%

100
%

100%

Вкупно

I
Вкупно
469800,00ден
600000,00ден

Единечна
цена
18,00ден
20,00ден

Количина
26100
30000

Ед.мерка
кг
кг

праска

Трпезно грозје

Производ
/услуга

Табела 7а. Структура на планиран вкупен приход
А. Структура на
Б. Планиран вкупен прилив по основ на приход по месеци на
планиран вкупен
годишно ниво
приход

0
%
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7. ЗАКЛУЧОК
Целокупната инвестиција на индивидуалниот земјоделец _______________
со целокупното инвестирање во одгледување на праска и трпезно грозје и
неговото осовременување во наводнувањето со системот „капка по капка“ , како и
доопремувањето со опрема за кроење и косилка, придонесува за развој на
регионот, за развој на современо земјоделство, за вработување на неангажирана
работна рака, но и за зачувување на животната околина преку рационално
користење на водата и аплицирање на неопасни и по
европските норми дозволени хемиски средства.
Врз основа на извршената проверка на инвестиционата програма како и
изведените показатели по статички и динамички методи за оценка на економската
оправданост на бараната инвестиција може да се констатира дека истата е
оправдана и предлагаме истата да се финансира.
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