СООПШТЕНИЕ
Вп шест на Св. Трифун – защтитникпт на лпзарите и винарите

Традиционално закројување на лозјата на „Тиквеш“
Винарницата пред утврденипт рпк исплати близу 70% пд вкупната вреднпст пд
пткупенптп грпзје, надминувајќи гп закпнски утврденипт минимум
Кавадарци, 14. февруари 2018 – Сп сите традиципнални пбишаи, вп присуствп на гплем
брпј партнери, спрабптници, шленпви на управнипт пдбпр и меначментпт, какп и
врабптени и пријатели на винарската визба „Тиквещ“ пд Македпнија и пд регипнпт,
денеска, на лпкалитетпт „Леппвп“ се изврщи шинпт на закрпјуваое на лпзпвите насади.
Официјалнипт шин на закрпјуваое на лпзите на лпкалитетпт „Леппвп“ гп изврщија:
претседателпт на Владата на Република Македпнија, Зпран Заев, претседателпт на
Управнипт пдбпр на ВВ „Тиквещ“, Светпзар Јаневски, министерпт за земјпделствп,
щумарствп и впдпстппанствп, Љупшп Никплпвски и генералнипт директпр на винарницата,
Радпщ Вукиќевиќ.
Сппред меначменпт на „Тиквещ“, винарницата ќе прпдплжи да ги негува партнерските
пднпси и успещната спрабптка сп лпзарите, а пснпвата за тпа се ппшитуваое на
преземените взаемни пбрски и сппдветнп наградуваое на квалитетпт.
И гпдинава, ВВ „Тиквещ“ пред закпнски утврденипт рпк за исплата на грпзјетп, исплати
близу 70% пд вкупната вреднпст на пткупенптп грпзје, сп щтп ппвтпрнп гп надмина
закпнски дефиниранипт минимум пд 60% щтп треба да бидат исплатени заклушнп сп 15
февруари. Минатата берба „Тиквещ“ пткупи близу 15 милипни килпграми квалитенп
грпзје, при щтп беще ппстигната пткупна цена вп прпсек пд 19 денари за килпграм, щтп е
за 28% ппвиспка пд прпсешната пткупна цена вп изминатите три гпдини. Се планира и
пстатaнатите 30% пд вкупната вреднпст на пткупенптп грпзје да бидат исплатени пред
закпнски предвиденипт рпк.
Благпдарение на партнерскипт пднпс и спрабптката сп пкплу 2000 прпизвпдители на
грпзје, какп и развпјпт на над 1000 хектари сппствени лпзпви насади, „Тиквещ“ секпја
гпдина пбезбедува квалитетнп грпзје пд кпе, сп ппмпщ на најспвремена технплпгија,
струшнпст и искуствп се прпизведува виспкп квалитетнп винп кпе пд гпдина вп гпдина
станува префериран избпр за сѐ ппгплем брпј пптрпщуваши на гплем брпј пазари.
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