
4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1

NAZIV NALOŽBE: NAPRAVA NAMAKALNEGA SISTEMA, NAPRAVA NASADA IN PROTITOČNE MREŽE

POVZETEK
Vrednost  načrtovanih  investicij  v  podjetju  je  visoka,  njihov  pomen  pa  še  večji.  Za  nastop  na  trgu  EU
potrebujemo nove sodobne nasade z novimi sortami oziroma kloni, ki omogočajo doseganje visoke kvalitete.
Zato v sklopu tega razpisa sadimo sorti Gala in Topaz. Protitočne mreže pa nam ob zaščiti pridelka in s tem
omogočanje rednega nastopa na trgu zagotavljajo še večjo kakovost, saj ščitijo pred ožigi in ostalimi bolezni ter
škodljivci (ptice in ostalo). Da v času vremenskih nevšečnosti, sušnega vremena, obdržimo visoki nivo kvalitete,
se bo z investicijami v namakalne sisteme dosegala višja kakovost sadja.

CILJ INVESTICIJE
S širjenjem poslovanja se bo zapolnila vrzel v pomanjkanju novih sort, tako na domačem kot tujem trgu, zato je
bila sprejeta odločitev sajenja sorte Topaz in Gala.  Z načrtovano naložbo se bo zagotovilo konkurenčnost na
trgu, zmanjšanje stroškov in povečanje produktivnosti.

GLAVNE DEJAVNOSTI V INVESTICIJI

Investicija Lokacija Površina (ha)
Novogradnja zasebnega namakalnega sistema, ki je namenjen enemu uporabniku JŽ 16,45

Naprava nasada jablan sočasno z mrežo proti toči LH Topaz 1,2

Nakup in postavitev mreže proti toči v intenzivnem nasadu jablan  LH Topaz 1,0

Naprava jablanovega nasada - naprava nasada brez mreže proti toči del VJ8 1,0

NOVOGRADNJA ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA, KI JE NAMENJEN ENEMU UPORABNIKU,   lokacija »JŽ«:
 Gradbeno obrtniška dela – izkopi jaškov, jarkov
 Oprema črpališča z vsem potrebnim elektromaterialom
 Cevovod (primar, sekunda, terciar)
 Kablovod (podzemni kabel)
 Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za namakanje.

NAPRAVA NASADA JABLAN SOČASNO Z MREŽO PROTI TOČI,   lokacija »LH TOPAZ«:
 Priprava tal za postavitev trajnega nasada
 Postavitev opore (bambus, oporne žice, sponke)
 Sajenje in oskrba v prvem letu

NAKUP IN POSTAVITEV MREŽE PROTI TOČI V INTENZIVNEM NASADU JABLAN,   lokacija »LH TOPAZ«:
 Gradebeno obrtniška dela (stebri, žica, sidra,..)
 Mreža proti toči (kape, obročki, plakete, mreža,…)

NAPRAVA JABLANOVEGA NASADA - NAPRAVA NASADA BREZ MREŽE PROTI TOČI,   lokacija »VJ8«:
 Priprava tal za postavitev trajnega nasada
 Postavitev opore (bambus, oporne žice, sponke)
 Sajenje in oskrba v prvem letu

REZULTAT
 Razširjen sortiment
 Konkurenčnost na trgu
 Zaščita pred naravnimi nesrečami
 Povečanje produktivnosti


