A Felhívás 14. számú melléklete

Telepítési terv minimális tartalmi elemei1:
I.

A felhívás 1. számú melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajok esetében a
telepítési tervnek az alábbiakat kötelezően tartalmaznia kell:

Támogatást igénylő neve
Támogatást igénylő ügyfél-azonosító száma


Telepítéssel érintett földrészlet(ek) adatai: település, helyrajzi szám/alrészlet, tulajdoni
hányad;



A tervezett ültetvény mérete (amennyiben több tábla kerül kialakításra, azok mérete),



Ültetvény térállása (sor x tőtávolság);



Fajtamegoszlás (ültetvényen belüli fajták megnevezése, azok darabszám, az egyes fajták által

2

elfoglalt területnagyság);


Ültetvényről

készült

vázrajz

(táblák,

gyümölcsfajták

elhelyezkedése,

támrendszer-,

öntözőrendszer feltüntetéssel);


Ültetvény faja(i), alany(i);



Telepíteni kívánt szaporítóanyag minősége;



Öntöző rendszer ismertetése;



Ültetvénytelítéshez kapcsolódó munkaműveletek leírása, ütemezése, ezen belül, amennyiben
releváns:
o

a talajfelszín GPS-alapú egyengetése, talajgyalulás: jégháló-rendszer létesítése előtt;



Támrendszer típusa;



Jégháló;



Várható telepítés ideje (év, hónap);



Tervezett művelésmód (korona forma);



Vadvédelem;



Egyéb beruházások (jégesőkár, tavaszi fagykár, esőkár megelőzése);



A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet alapján elkészített talajvédelmi- vagy öntözési talajvédelmi
tervet. Mikorrhizált mogyoró csemete ültetése esetén a talajvédelmi tervnek ki kell térnie arra,
hogy a talajadottságok lehetővé teszik a triflatermesztést
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Felhívjuk a tisztelt Támogatást igénylők figyelmét a telepítési terv minél részletesebb és szakszerűbb elkészítésére. A
támogatási kérelemben rögzített tevékenységeknek megvalósítását a telepítési tervben meghatározottak szerint kell elvégezni.
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A 2. számú melléklet „Ültetvényméret” fogalma szerint meghatározva

II.

A felhívás 1. számú melléklet III. táblázatában meghatározott fajok vonatkozásában
a telepítési tervnek az alábbiakat kötelezően tartalmaznia kell:

Támogatást igénylő neve
Támogatást igénylő ügyfél-azonosító száma


Telepítéssel érintett földrészlet(ek) adatai: település, helyrajzi szám/alrészlet, tulajdoni
hányad;



A tervezett ültetvény mérete (amennyiben több tábla kerül kialakításra, azok mérete);



Ültetvény térállása (sor x tőtávolság);



Fajtamegoszlás
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(ültetvény

fajai,

azok

darabszám,

az

egyes

fajták

által

elfoglalt

területnagyság);


Eltelepített faj hasznosítási iránya (pl. levél, termés, gyökér)



Telepíteni kívánt szaporítóanyag fajtája, minősége;



Ültetvényről készült vázrajz (táblák, fajok elhelyezkedése, támrendszer-, öntözőrendszer
feltüntetéssel);



Amennyiben létesül: öntöző rendszer ismertetése;



Amennyiben létesül: támrendszer típusa;



Ültetvénytelítéshez kapcsolódó munkaműveletek leírása, ütemezése;



Várható telepítés ideje (év, hónap);



A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet alapján elkészített talajvédelmi- vagy öntözési talajvédelmi
terv.
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A 2. számú melléklet „Ültetvényméret” fogalma szerint meghatározva

