Друштво за производство, трговија и услуги
АНИМА ДООЕЛ - Подружница БИОПЛАНТ
ул. 1520 бр. 6 - Кисела Вода, 1000 Скопје
Тел/факс: (02) 2783 783
Депонент: Стопанска Банка АД - Скопје
Жиро сметка: 200002659749207
Даночен број: МК 4030001405722

ТРОШОЦИ ЗА ПРВАТА ГОДИНА ЗА ПОДИГАЊЕ
ОВОШЕН НАСАД СО ГОЏИ НА 1 dka (1.000 m2)
Количина

Трошок во EUR
за 1-год./2-год.
садница

Трошок во EUR
за 400 садници

Садници

400 садници

5,00/10,00

2.000/4.000

Глистал

400 L

0,275

110

Зеофит

200 kg

0,12

48

Супстрат

320 L

0,06

24

Хидрогел

1,6 kg

0,04

16

Органско ѓубре

40 kg

0,032

13

ВКУПЕН ТРОШОК:

2.211/4.211 EUR

Во табелата се дадени трошоците за едногодишни (5,00 EUR) и двогодишни садници (10,00 EUR).
Трошоците за орањето, подигањето шпалир (или поставувањето колци), системот за наводнување
(капка-по-капка), засадувањето со детелина помеѓу редовите, сертификатот за органско производство,
трошокот за берењето на плодот и др. не се пресметани во калкулациите.
Напомена: годишните трошоци за одржување (прихрана, заштита и наводнување) на овошниот насад
со гоџи изнесуваат околу 0,5 EUR/растение.

ОЧЕКУВАНИ ПРИХОДИ ОД ГОЏИ (од 1.000 m2)
Очекуван
принос

Гарантирана
цена

Вкупен годишен приход од откуп,
(без субвенции) од 400 садници

прва година

0,0 kg

*

*

втора година

0,5 kg

*

*

трета година

1,0 kg

5 EUR/kg

2.000 EUR

четврта година

1,5 kg

5 EUR/kg

3.000 EUR

пета година

2,0 kg

5 EUR/kg

4.000 EUR

од шестата година па натаму

3,0 kg

5 EUR/kg

6.000 EUR

* Гарантираната цена од 5 EUR/kg се однесува само за органско гоџи, берено со петелка. Доколку ни
доставите гоџи без петелка, откупната цена ќе биде 4 EUR/kg.
Сертификатот за 100% органски производ се добива од третата година, па затоа во горнатаа табела
приходот започнува од третата година.
Доколку втората година ни понудите гоџи за кое имате сертификат за органско во транзиција, Биоплант
ќе го откупи понуденото гоџи, но по пониска цена од онаа што ќе ја добиете за 100% органски
произведено гоџи.
Напомена: во табелата дадени се предвидените приходи од 1-годишни садници.

