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Списанието „Моја земја” из 
ле гува месеч  но и е во соп 
ст веност на Федерација та 
на фармери те на Репуб ли
ка Ма кедонија. Првиот број 
из   лезе како орга ни зациски 
бил  тен на ФФРМ во април 
2003 година, а од декември 
2006 се дис т ри бу ира како 
ме   сеч   но спе цијализирано 
спи    са ние за зем     јоделство и 
ру   ра лен раз вој.

Почитуваничитатели,ситесугестии,забелешки,прашањаикритики,Вемолиме,дагииспраќатенамаиладреситенаведенивоимпресумот.Со
тоаќевлијаетенаквалитетотнасодржинатаиќедобиетеинформациизаВашеподоброипоквалитетноземјоделскопроизводствоилиразвојна
средината.Затоа,редакцијатаВеохрабруваданипишувате.

УРЕДНИЧКИЗБОР

Месецјуниепознативонародниотјазиккакожет
вар. Се разбира, сега се одвива жетвата и запо
чнуваатнајактивнитеземјоделскиработи.

Жетватае традицијакајнас.Отсекогашсежнеело
житоисекогашпченицатабилаегзистенцијазанас.

Поранотаасепродавалавонатура,односнонарод
скикажано:„јасќетидадамтоварпченица,тимене
товарбрашно“.

Асегасетотоасеодвивазапари,коизажал,соз
даваатмногупроблеми.

Секогашсеразговараипреговаразацената.Икога
ќеседоговори,несепочитувадоговоротзаисплата.

Ах,тиепустипари!Изгледаподобрибеавремињата
когасеплаќаловонатура.

Изгледаитогашбилподобарживототзатоаштосе
почитувалзборотидоговорот.

Сегасèенекакоизместеноииспревртено.

Сепакжетватаитогашисегаостануватрадицијаво
месецјуни.Сегасеодвивасомеханизација,атогаш
таасеспроведуваласосрпикоса,нопроблемитесе
гасепоголеми.

Небидолжелаикажувалаповеќе,самонаполедел
цитебиимпосакалауспешнаибериќетнажетва..
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ФФрм

МAНИФЕСТАЦИИ
Федерацијата на фармерите на РМ во Охрид ја орга

низира манифестацијата „Ден на млади фармери 2011
година“, каде што беа доделени благодарници на нај
успешнитемладифармери.

Во Тетово по четврти пат го одбележа 16 октомври,
Меѓународниотденнаруралнатажена,кадештосеизбрани
петтенајуспешниженифармери.

Организиранапрвата„Јуфкијада2011“,којасеодржаво
струмичкото село Колешино. Дваесетина женифармери
подготвијајуфкиитарана,асамиотнастанбешевистинска
атракцијаизагоститеизаслучајнитетуристи.

РАБОТИЛНИЦИ, ТРИБИНИ, СОСТАНОЦИ, ФОРУМИ
Организирана трибина во Штип на којашто се разго

вараше за подобрување на состојбите во овчарството и
козарството. На трибината присуствуваше и заменик
министеротзаземјоделство,шумарствоиводостопанство,
г.ПерицаИвановски,којгислушнабарањатаодчленовите
наФФРМ,какоиоддругитеприсутничинителиодсекторот
овчарство.

Федерацијата на фармерите на РМ, во соработка со
еден од најдобрите консултанти од Словенија, Франц
Котар, во Ресен организираа презентација за техничко
технолошкитедостигнувањавоовоштарствотопрекуани
мација,едукацијаипрактичнисовети.

ФФРМ организираше работилница на која што про
фесоритеифармеритезаедноправеаовчосирењесоцел
да се видат процесот и техниките за произведување на
квалитетенпроизвод.

ВоБитолаорганизиранапанелдискусијаза„Поголемо

искористување на средствата од ИПАРДпрограмата“.
Федерацијата ја иницираше оваа панелдискусија за да
можатфармеритедакажаткоисепроблемитеибариерите
штогиспречуваатдааплицираатвоовиефондови.

Организиранисеријанаработилницисоцелдаседаде
придонесвокреирањетонановатастратегијазаразвојна
ФФРМ.Наработилницитеприсуствуваафармери,владини
иневладиниинституции.

КАМПАЊА
ФедерацијатанафармеритенаРМисписанието„Моја

земја“ реализираа кампањата „Кабина или сопствен
живот“вочиирамкибеаодржанипетедукативнифоруми
во Куманово, Струмица, Штип, Прилеп и тетовското село
Камењане, на коишто се разговараше за правилното
користењеназемјоделскатамеханизацијаиревидирање

Седницата на Генерал
нотособрание,коештое
изборно,ќесеодржина
20јули2012година.Ова

еодлукатанаУправниотодбор
наФедерацијатанафармерите
на РМ. Процесот на изборите
се спроведува според новиот
изборен модел изгласан на
вонреднотособраниенаФФРМ
што се одржа на 12 март 2012
година.Воовојизборенпроцес
рамноправно се вклучени сите
групни членови како што се
земјоделските здруженија, ре
гионалниинационалнисојузи,
земјоделски задруги, како и
индивидуалните членови што
сеземјоделци.

20 јули –Изборнаседницана
ГенералнотособраниенаФФРМ

ИзборитезапрвпатвоФедерацијатаќесеспроведуваатспоредпропорционаленмоделитоанадвенивоа,односно
сеодржаарегионалнисобранијанакоиштоќесеизбираатделегатизаГенералнотоизборнособраниеодсоодветниот
регионизаМрежатанамладифармерииМрежатанаженифармери,какоипретставницизаУправенодбородрегионот,
заМрежатанамладифармерииМрежатанаженифармери.l
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назаконскаталегислатива.Поодржувањетонакампањата,
формирана е координативна група за земјоделска меха
низација во ФФРМ на којашто треба да се разгледуваат
и решаваат проблемите околу законската регулатива за
регистрирањенатракторите.

КОНФЕРЕНЦИИ
ОрганизиранаРегионалнаконференција„Кооперативно

здружување–основазаподобрувањенаконкурентностана
фармите“. На конференцијата присуствуваа релевантни
фармерски организации од Албанија, Косово, Франција,
какоипретставнициодмакедонскитекооперативи.

САЕМИ
ФедерацијатанафармеритенаРМсосвоипретставници

присуствуваше на 78. меѓународен земјоделски саем во
Нови Сад. Земјоделците имаа можност да ги проследат
новините во земјоделската механизација, како и акту
елноститевоземјоделството,воопшто.

Земјоделци,прекуФФРМ,учествувааназемјоделскиот
саем во Бурса, Турција, каде што имаа можност да
видат најнови технологии и новитети во земјоделската
механизација,технологиизаодгледувањевопластеници,
системи за наводнување, семе, посеви, хортикултура и
цвеќарство,земјоделскаинформатика,овоштарство,млеко
имлечнипроизводи,живинарство.

Федерацијата на фармерите на РМ со свој штанд уче
ствувашена61.изданиенаМеѓународниотскопскисаемза
широкапотрошувачка,„Агрофуд“,којсеодржаод9до13
ноемвривоСкопје.Вохала2ФФРМгипрезентирашесво
итеактивниостииуслуги,какоисписанието„Мојаземја“.

ИЗДАВАШТВО
Списанието „Моја Земја“ во соработка со програмата

АгБизнаУСАИДпубликуваадесетприрачницизабербаи
складирањенасвежзеленчукиовошје.

Федерацијата на фармерите на РМ и Првата лозарска
кооперативаодНеготинопромовирааброшурата„Неколку
чекоридоуспешнакооператива“.Овааброшураимпомага
нафармеритедасеинформираатзавистинскатапотреба
одкооперативноздружување,какоизачекоритезанејзино
успешноформирањеипочетоксоработа.

ЛОБИРАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ НА  
ИНТЕРЕСИТЕ НА ФАРМЕРИТЕ

НаиницијативанаФФРМ,производителитенапченица
беа заштитени преку воспоставување сет на мерки за
заштита од увоз на пченица и брашно, а беа засилени и
инспекцискитеконтролинаоткупнитепунктови;

Директните преговори на Федерацијата со нејзините
членкипроизводители на винско грозје и со винаријата
„Тиквеш“ им овозможија на одреден број фармери да
склучатдоговоризаоткупнагрозјепомногуповолницени;

На работилницата за состојбите со производството на
јаболка, ФФРМ го покрена прашањето за донесување
стратегијазапроизводствотонајаболко,какомногуважна
овоштарскагранка.НабарањенаФФРМ,какоприфатлива
инвестицијабеапредложениисевопостапканаприфаќање
намалителадилницивопрограматаИПАРД;

Воградинарството,ФФРМ,заеднососписанието„Моја
земја“, го адресираше проблемот до јавноста и до над
лежните институции за можните големи штети од штет
никотTutaapsolutaибеадаванисоветиназемјоделцитеза
превентивназаштитаоднего;

Оваагодина,главнопорадиклиматскитепромени,беше
погодено пчеларството со многу ниски приноси, особено
во низинските предели. ФФРМ организираше директни

средби со фармерите и Министерството, на кои беше
договоренопчеларствотодабидеприоритетвоисплатата
насубвенциите;

Во производството на млеко беше организирана
работилницасоситезасегнатистранинакојабешедого
ворено да се зајакне соработката со преработувачката
индустријаифармерите,какоидасеработимногуповеќе
на подобрување на квалитетот на млекото и следење на
законскатарамканаситеинволвиранистрани.Вонасока
на подобрување на состојбите во млекопроизводството,
Министерството се заложи дека ќе бидат изградени две
новинезависнилаборатории;

ФФРМ организираше и работилница за органско
производство, на која беше заклучено дека нашата земја
имамногуголемпотенцијалзаваковвиднапроизводство,
но треба да се развие добра маркетиншка концепција,
какоиданесеправиклиманазголемувањенаорганското
производство само поради финансиската поддршка на
МЗШВ;

Препораките на ФФРМ до целиот ИПАРДкомитет за
намалување на критериумите за аплицирање со акцент
наминимумимаксимумбројнагрлаиповршини,какои
давлезаттракторитекакоинвестицијавопрограматабеа
прифатениодстрананаИПАРДкомитетотимоментносе
вопроцедурадабидатвлезенивоповицитеза2012година;

ФФРМ издејствува ослободување од плаќање на ра
диодифузна такса за здруженијата и фармерите кои не
поседуваатфирми;

ФФРМ им помогна на фармерите преку реакција до
МЗШВ во врска со документацијата за пријавување
за националната програма за рурален развој во однос
на потврдите за должење по кој било основ, односно
Министерствотодоцнешесонивнотодоставувањеизатоа
сеиздејствувадагидобијатпослужбенпат.

По направената анализа за потребите на членките,
ФФРМ организираше теоретска и практична обука за
правење на овчо бело сирење за фармерите од Источна
Македонија. Активноста беше реализирана со присуство
на експерти и околу 40 фармери заинтересирани за
оваа проблематика. Исто така, се изработи краткорочен
едукативенфилмзаконкретнатаобука.l

ЈУлИ2012|5
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ФФрм

ФФРМ предлага 
16 денари за килограм пченица 

Потпишување на договори и истакнување на цени најмалку десет
дена пред откупот; почитување на правилниците сврзани со откупот на
пченицата,односноинспекцискинадзор;контроланаисправностанавагите
забаждарењевооткупнитепунктови,какоиразуменпроцентнаодбитоци
напредаденоколичество;воведувањенаиститемеркиодминататагодина;
1кгувезенапченицаза3кгдомашеноткуп,какоизасилениконтролина
квалитетот на увезеното брашно односно увозот да биде 1:4. Ова се дел
од барањата на Федерацијата на фармерите дефинирани пред самиот
почетокнажетвата.МеметСинани,координаторнагрупатазапченицаво
ФФРМ, истакна дека нафтата, како и другите ресурси кои се користат во
производството,сепоскапени,такаштоценатанапченицататребадабиде
повисока,односнотаатребадаизнесува16ден.

„Федерацијата ги застапува интересите на помалите производители,
коинајмногуќегосносаттрошокотсопоскапувањатананафтата,струјата,такаштоценатанажитотоморадабиде
повисокавоодноснаминататагодина“,велиСинани.

Земјоделцитепобарааисплататанасубвенциитедабиденајдоцнапредсеидбата,агенцијатазаСтоковнирезерви
дазапочнепораносооткупотнапченицаидаимапозасилениинспекцискиконтролизасеменскиотматеријал.

Имено,насредбатабеапоканитеимелничарите,коинеприсуствуваа,задагислушнатбарањатанаполјоделците
идаседоговоратзатекотнаоткупот.l

ФедерацијатанафармеритенаРМворамкитенапроектот
„ТренингзаземјоделцитезаприближувањеконЕУстандардите“
организираработилницизаИПАРДпрограмата.Наработилниците
присуствуваафармери,преработувачи,трговцикоиседелод
вредносниотсинџирзапреработкиодзеленчук.Работилниците
сеспроведениодМЦГворамкинапроектотподдржанодАГБИЗ
програматанаУСАИД.Наработилниците,фармеритеимааможност
дасеинформираатзааплицирањетоидагиизложатпроблемите
ибариеритесокоисесоочувааприподготовканаапликациите
закористењенафинансискисредствапрекуИПАРДпрограмата.
ПредавачнаработилницитебешеНаташаЉубецкиј.

Во рамките на проектот беа реализирани работилници на тема
„Стандардизаквалитетназеленчук“и „Форминаздружувањена
фармерите задруги“. Предавачи на работилниците беа проф. др
ГорданаПопсимоноваиНиколчоСтоилковски.l

на барање на ФФрм, модриот патлиџан влезе во 
програмата за субвенции

НабарањенаФедерацијатанафармеритенаРМ,Владатагоставиимодриотпатлиџан
во Програмата за субвенции за 2012 година.Федерацијата по писмен пат побара од
Министерствотозаземјоделстводајапроширилистатанаградинарскипроизводивокои
ќевлезеимодриотпатлиџанкаковаженпроизводзаградинарскиотпотсектор.

„Вопериодот20092010година,споредистражувањетонаМакедонскатаасоцијацијана
преработувачи,откупотнамодриотпатлиџаневопросекод3.000тонинагодишнониво.Ова
количествомодарпатлиџанимаголемозначење,какозапримарнитепроизводители,така
изапреработувачкатаиндустрија.Затоамодриотпатлиџантребадавлезевопрограматаза
финансискаподдршкавоземјоделствотоза2012година“,севеливобарањетонаФФРМ.l

Работилницизаземјоделцитеза приближување кон еУ-стандардите

ПретставницинаФФРМ,македонскикомпаниизапроизводствонатрпезно
грозјеинајаболкаиуниверзитетскипрофесори,прекуЕпицентарсоподдршка
напрограматаАгБизнаУСАИД,присуствуваавоИталија,кадештоимааможност
да се запознаат со најновите технологии за производство на врвен саден
материјалипроизводствонановисорти,какоидагивидатновитепостбербени
техникииопрема,којаосвенштогоодржуваквалитетотнакрајниотпроизвод,ги
задоволуваиновитепазарнитрендови.l

Овоштаритеилозаритена студиска посета на Италија 





ладилници
овозможуваат

заштита
итрајност

Одгледување морковиГрадинарствО

Морковотсеодгледуванасекадевосветотилиоколу50%во
ЕвропаитоавоРусија,ФранцијаиПолска.

Во околните држави се одгледува во Србија на 8000ха
сопросеченприносодоколу8,7т/ха,авоАПВојводинасе

одгледуванаоколу3000хасопросеченприносодоколу14т/ха.
Морковот е растение на долг ден и има најголеми потреби од

светлина од сите растенија кои спаѓаат во оваа група. Во однос на
наводнувањетонемаголемипотребиодвода,акритиченпериодево
фазатананикнување.

Сеидбатасеизвршувавопролет,летоипредзима.Сепроизведува
содиректнасеидбанасеметоаможеисорасад.Површинатаморада
бидепретходнодоброприпременаизбогатенасохранливиматериии.
Во однос на плодоредот добри преткултури се краставицата, домат,
пиперкатаипразоткакоистрнитежита.Вотекотнавегетацијатаима
меѓуредова обработка со специјални подривачи ако обработката се
извршувамашински.l

пишува: стојан Глигоров

Какоикајостанатитепроизводинајдоброебербатаитранспортот
да се вршат машински за поголеми површини во специјални палети
коипонатамусепренесуваатволадилнициисередатиодржуваатна
одредена температура и релативна влажност од каде што морковот
можедаседистрибуиравотекотнацелатагодина.„Мојаземја“имаше
можност да посети ладилник на моркови изграден според европски
стандардиинормивоСрбија.Посетатабешеовозможенаодстранана

Прокредит банка Македонија и Прокредит банка Србија.
СопственикналадилникотеМаркоЧолиќоднаселенотоместоБегечкој
штоепроизводителисклучителнонаморковитоаодгледуваморкови
на површини од 250ха сопствени и 50ха површини која ја има под
концесија. Неговото годишното производство е од 35004000т морков
коегопланираипласираисклучивозаизвозодкоједенделсесретнува
инанашиотпазар.

Оптималнавлажност
напочватае6070%,а
воусловиназголемена
влажносткоренот
напукнува,заостануваво
својотпорастипропаѓа.
Технолошкатазрелостна
морковотвозависностод
сортатадостигнуваза90
120дена.

Заштитасопрепаратите
Stroby,Anvil,Sabitane,Signum
иVivando.противпепелница.
Заштитапротивдамкавостна
листотодгабатаCercospora
carotae,Alternariadauci,против
бактеријаXanthomonascaro
tae,коисеширатсопомош
наветеротинаводнувањето
апротивнивсекористат
препаратинабазанаTrifloksis
trobin.
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Употребатанаквалитетенсертифициран
семенскиматеријалобезбедуваи
зголемувањенаприноситеитоаза
повеќеод20%поединицаповршина

како до квалитетен род на пченица? пОледелствО

Македонија како аграрна земја располага со
сите природни ресурси кои се неопходни за
успешно, квалитетно и стабилно производство
на семе од различни земјоделски култури.

Искористувањето на овие поволни природни услови,
искуствотоистручностанапроизводителитеиупотребата
на сертифициран семенски материјал придонесуваат
производство на генетски стабилен и високо квалитетен
семенскиматеријал.

Мора да признаеме дека во последните години кај
производителите на семе, се повеќе се зголеми интресот
за употребата на сертифициран семенски материјал, но
нетреба да го занемариме и фактот дека сепак постои
голем број на земјоделци кои сеуште користат „сопствено
семе». Со користење на ваков вид семенски материјал
(несертифициран) и занемарување на основните услови
при земјоделското производство, квалитетот и приносот
дефинитивнозначителноќебидатнамалени.

Употребата на квалитетен сертифициран семенски
материјалобезбедуваизголемувањенаприноситеитоаза
повеќеод20%поединицаповршина.

Анализирано од економски аспект, користењето на
сертифициран семенски материјал (F1 генерација), носи
поголемаекономскакористзаземјоделскитепроизводители
во однос на оние кои користат „домашно семе“ односно
несертифициран семенски материјал. Резултатите од
спроведенотоистражувањеприпроизводствотонапченица
во Овчеполскиот регион во 2010 година покажуваат

пишува: асс. м-р наталија маркова, 
асс. м-р петар клетникоски

дека нето профитот кај производителите
на пченица кои користат сертифициран
семенскиматеријалеза86%повисокоднето
профитот кај производителите на пченица
кои користат несертифицирано – „домашно
семе. Поголемиот нето профит настанува
поради повисоките приноси од 40 % кај
производителите на пченица кои користат
сертифицирансеменскиматеријалвооднос
напроизводствотонапченицасокористење
нанесертифицирансеменскиматеријал.l

Семето предуслов 
за успешна жетва

Споредбанапосевизасеанисо
семенскиимеркантиленматеријал

Споредба на економските резултати и 
продуктивноста при производството на 
пченица со користење на сертифициран 
семенски материјал(F1 генерација) и несе
ртифициран семенски материјал – „домашно 
семе“. 
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Одгледување на лута пиперка ГрадинарствО

Под падините на Беласица, во струмичкото село
Банско, има исклучително поволни услови за
одгледување на лута пиперка. Најголем дел од
земјоделцитетокмутукаодгледуваатлутапиперка.

ЕденоднивеиМилеВучковкојсосвоетосемејствонаеден
хектар под фолии одгледуваат лути пиперки од сортата
„фурес“.

Оваакултуранебараспецифичниусловиипостапката
занејзиноодгледувањееедноставна.

„На самиот почеток се заорува земјиштето, а потоа се
ѓубри со органско, односно арско ѓубре. Потоа се врши
второзаорувањеназемјиштетоивеќеод15декемврисе
врширасадување.Прватабербаепотримесеци,односно
на15февруари,авоследниотпериодбербатасевршина
секоидесетдена(вкупно15берби)“,објаснуваВучков.

Целатаповршинаепокриенасопластеници,кадешто
Милејаодржуваоптималнататемпературазапиперкатада
добиепоголемрод.ОнаштоБанскогоправипосебноетоа
штовоземјоделствотосекористиминералнататоплавода

за загревање на пластениците и наводнување која има
температураод23°Сдо70°С.

„Зимно време, некогаш се јавува потреба да се меша
топлата вода со ладна за полесно да се приспособи
културата на температурата. За таа цел, имаме сопствен
резервоар кој го користиме и за други намени“, додава
Миле.

Милетврдидекавонајголемдел,приносотзависиод
временскитеуслови.

„Како земјоделец со искуство во одгледување на оваа
култура,одеденкорендобивамод3до4килограмилута
пиперка.Прватабербајапродавамнапарче,априносотод
понатамошнитебербигопродавамнакилограм.Вопрвата
берба вкупно произведувам од 500 до 1.000 килограми
и оваа бројка постојано расте во следните берби “, вели
Вучков.

Тој потенцира дека добрата организација и пласманот
секлучниидоколкуовиедваусловасеисполнети,секојќе
можедазаработуваодсопственатаземја.l

пишува: марјан кировски

Семејството 

Вучкови на еден 

хектар површина 

одгледуваат лути 

пиперки од кои 

добиваат 1.000 

килограми од 

берба

Организацијатаи
пласманот–

основа за успех
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Растението во првиот род 
дава 45 плода со просечна 
тежина од 3 до 4 килограми со 
облик на топка при што сите 
плодови се уедначени. Кората 
на лубеницата е светлозелена 
со темни тенки пруги, многу 
тенка, цврста и лесна за 
транспорт

Одгледување
навкусни

мини-
лубеници

 Горна трнава, србија ГрадинарствО

Милош Стојановиќ од Гор
на Трнава, во близина на
српскиот град Ниш, одгле
дувамалилубеницикоипрет

ставуваатновитетнанашитепазари.
„Со одгледување на лубеници се

занимавам со години. Во контактот со
директните купувачи забележав дека
сè повеќе на пазарот се бараат мали
лубеницикоииконкурираатнаголемата
понуданасезонскоијужноовошје,како
и на  разни индустриски производи.
лубениците од над 15 килограми се
минато. Купувачите сè повеќе бараат
лубеницанапарчеилиминилубеници“,
вели Стојановиќ, кој одгледува мини
лубенициБоназаодSyngenta.

Тој ги посеал лубениците во кон
тејнери во средината на април кога
останатите хибриди веќе биле спремни
за расадување, а со расадувањето поч
нал во втората половина на мај. За
бербастасалеречисивоистовремекако
и останатите хибриди. Растението во
првиот род дава 45 плода со просечна
тежинаод3до4килограми,сообликна
топкаприштоситеплодовисеуедначени.
Коратаналубеницатаесветлозеленасо
темни,тенкипруги,многутенкаицврста.
леснаезатранспорт.

„Семките се ситни како кај грозје
то, месото е крцкаво и цврсто, со кара
ктеристичен вкус кој нема лесно да го
заборавите. За кратко време стана хит
назеленитепазаривоградот,сеиздвои
какопотполноновпроизводијазадржа
ценатадокрајотнасезоната“,велиСто
јановиќ.

Вовториотродлубеницатадаваисто
така 34 плода со тежина од 4 до 4,5
килограмииповеќекратносеисплатува
вложувањетовосеметокоеедвојнопо
скапо од класичното семе. лубениците
вовториотрод,покрајмалкупоголемата
тежина,немаатникаквадругааномалија,
го задржуваат истиот вкус како и
лубеницата од првата берба. Зреењето
наплодовитееконцентрирано,сокара
ктеристичнаотпорностконСонцето.l

пишува: билјана петровска-митревска  
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Да го спасат 
од болести, тоа 
било првата 
причина 
поради која 
земјоделските 
производители 
се ориентирале 
кон калемен 
наместо кон 
класичен 
бостан

Калемените лубеници 
поиздржливи и 
повкусни 

бостан од лејкаГрадинарствО

лубеницитекоисеправатсокалемењенабостан
од тиквата популарно наречена „лејка“ – не се
тикви.Соовиезборовинèпречека54годишниот
ДраганГроздановодкавадаречкотоселоСопот,

традиционален производител на бостан. „Не е вистина
декакалемениотбостаннеевкусен.Вкусене,итоакако.
Само треба да е добро созреан“, рече овој земјоделец.
Имало повеќе причини поради кои земјоделците
започналедакалематбостан.

„Најпрвинодлучивдагоправамтоазадагоизбегнам
фузариумот како болест кај бостанот. Станува збор за
масовнаболесткојагинапаѓаластаритекогаимаатмали

лубениципокилограмдваигисуши.Значи,калемењето
еизмисленокакоборбапротивовааболест,анезадасе
добијатпоголемиприноси.Згоранатоа,лејкатаимамногу
длабок корен кој го прави растението отпорно на суша.
Преку тој голем корен од почвата може да црпи големи
количества храна. Затоа калемениот бостан не го фаќа
болеста, поотпорен е од обичниот“, ни објасни нашиот
соговорник. Откако земјоделците нашле начин да ја
победатболеста,дуритогашзабележаледекакалемениот
бостанеполесензаодгледувањеидаваидочетирипати
поголемиприносиодобичниот.Одеденхектарземјоделска
површинаможеледасенабератидо130тонибостан.

„Калемениотбостанпораностасуваиедалекупоблагод
обичниот,токмупорадипоголемитеколичествахранашто
ги апсорбира преку дебелиот корен на лејка. лубениците
добиени преку калемење се многу поиздржливи при
транспорт од оние кои растеле на обични ластари“,
објаснувачовекоткојима22годиниработенстажтокмуво
земјоделскотостопанство.

Самиот тој годинава одгледува еден хектар под
бостан. Дел е калемен, дел обичен. Неговото семејство
отсекогашодгледувалобостанинеговатасопругаВиолета
е регистриран земјоделец. Тие се надеваат дека ќе
поминатдобросопродажбатанабостанот,бидејќинивните
производиседобропознативоКавадарцииоколината.

пишува: светлана дарудова 

ГофотографиравмеДраганкрај
ластаритенакоивеќесегледаатмалите

лубеници.Ниобјаснидекаплодовите
сесèуштемалиотигодинатае„доцна“,

абостанотнееподфолии,тукуна
отворено.Станувазборзапикиран

бостан.Сеинтересиравмекако,впрочем,
одинеговотокалемење.
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Заштита на  
виновата лоза 

„Хемомак пестициди“ лОзарствО
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Пламеницатанавиноваталозаееднаодопасните
болести која ги напаѓа сите зелени делови.
Симптомитеналисјатасеразлични,возависност
од тоа дали се последица на примарни или

на секундарни зарази. Првите симптоми се крупни,
тркалезни, светлозелени дамки по периферијата, кои не
се јасноограничениодздравототкиво,тукусеразлиени.
Секундарнитезаразисеситнидамки,коибрзонекротираат
и често пати пукаат. При поволни услови на развој, од
опачинатанадамкитесејавуваатконидиисоконидиофори.
Пепелницата, исто како и пламеницата, ги напаѓа сите
зелениделовиодлозата.Степенотнаоштетувањезависи
од органот кој е заразен и од времето на заразување.
Најголемиинајопаснизаразиодпепелницатасејавуваат
назрнатаодноснонагроздот.Тиеподлегнуваатназараза
од заметнување па сè до почетокот на зреењето. На
заразените зрна се јавуваат голем број конидиофори со
конидии.Таквитезрначестоизумираатиопаѓаат.Поради

развојотнапаразитотврзпокожицатаназрнотоибрзиот
пораст на зрната, епидермисот не може да го издржи
притисокот и зрното пука. По пукањето на зрната има
идеалниусловизапојаванасивогниење.

Botrytis cinerea или сиво гниење може да предизвика
економскиголемиштети.Габатагонапаѓаглавногрозјето,
априоптималниусловиможедагинападнеилистовите,
ластаритеицветовите.Најмасовнизаразисе јавуваатво
фазатазреењенагрозјето.

Одфазатаназреење,пасèдоберба,лозатаенападната
и од разни штетници како што се гроздовите молци
односносивижолтгроздовмолец.Сивиотгроздовмолеце
економскинајзначаенштетниккајнас.Иматригенерации
годишно. Во овој период е летот на втората генерација,
додекатретатаипоследназапочнуваодкрајотнајулиили
почетокотнаавгуститраесèдопочетокотнаоктомври.Во
овојпериодларватавлегувавозрната,авозраснителарви
вршатицелоснопрегризувањенаплодоватадршка.

пишува: дипломиран агроном благојче димитриев

Стручнатаслужбаод„ХЕМОМАКПЕСТИЦИДИ“–Велеснудиидеалнирешенијазабербаназдравоиквалитетногрозје.
ВофазатанапрецветувањепротивпламеницатагоупотребувамедвокомпонентниотивеќедокажанфунгицидENERV
INводозаод2,5кг/ха,вокомбинацијасофунгицидотVIVANDOводозаод0,2л/хаплусKUMULUSводозаод2кг/ха
засузбивањенапепелницаташтосејавувавооваафаза.Вооваафазасебранимеиодсивотогниењесофунгицидот
SIGNUMводозаод1кг/ха.ПротивгроздовитемолцигокористимепознатиотинсектицидNURELLEDводозаод1л/
ха.ВофазатаформирањеназрнотопротивпламеницатагоупотребувамефунгицидотACROBATMZводозаод2,5кг/ха.
Противпепелницатагоупотребуваменовиот,веќеупотребенидокажанфунгицидPOSTALON90SCвоколичествоод1л/
ха.ВооваафазатребадасеупотребииновиотакарицидMASAIзасузбивањенапајачињата.Вофазатазатворањена
гроздсеупотребувадвосистемскиотфунгицидORVEGOводозаод1л/хапротивпламеницата,додекапротивпепелницата
употребувамеVIVANDOводозаод0,2л/ха.СивотогниењегоконтролирамесофунгицидотCANTUSводозаод1кг/ха.
ВоовојтретманпротивгроздовитемолцигоупотребувамеинсектицидотNOMOLTводозаод1л/ха.Оваафазаемалку
развлечена,пазатоатребадасепримениуштеедентретманпротивпламеницасобакарниотфунгицидFUNGURANOHво
количествоод3кг/ха,додекапротивпепелницатаупотребувамеCOLLISводозаод0,40,5л/ха.Вопоследниоттретмане
вофазатапрошарокназрното.ВооваафазапротивпламеницатагоупотребувамеконтактниотфунгицидDITHANEM45во
дозаод2,5кг/ха.ПротивпепелницатагоупотребувамеPOSTALON90SCвоколичествоод1л/ха.Вооваафазасебраниме
одсивотогниењесофунгицидотSIGNUMводозаод1кг/ха.Противгроздовитемолцигокористимепознатиотинсектицид
NURELLEDводозаод1л/ха.
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конзорциумот го сочинуваат 16 кооперативи на производители на јаболка и секоја 
кооператива има различен број членови (од 128 до 637). Со конзорциумот управува 
борд избран од кооперативите, од кој се избира претседател на конзорциумот

 конзорциумот „мелинда мондо“ОвОШтарствО

Јаболкотоспаѓавогрупатанаовошникултуричија
технологија на производство е многу сложена
и бара големи вложувања на труд, знаење и
средства, но затоа може да биде економски

високо исплатлива. Користењето на искуствата во
производството и пласманот на јаболка во високо
развиенитеипрепознатливисистемиеодисклучително
значењезаразвојотнаовојсекторвонашатаземја.

Во рамките на студиското патување (03.0610.06.2012
г.) организирано од ЕПИЦЕНТАР Интернационал беа
направени низа посети во регионите ТрентиноАлто
Адиџе, ЕмилијаРомања и Пулија во Италија. Меѓу оние
организациикоиоставијапосебенвпечатокеконзорциумот
„Мелинда Мондо“ лоцирана во провинцијата Трентино.
Оваа провинција зафаќа површина од околу 6.200 км2 со
вкупно 507 илјади жители. Melinda Mondo претставува
конзорциум и трговска марка која е создадена во 1989
година.Денес,конзорциумотгосочинуваат16кооперативи
на производители на јаболка и секоја кооператива има
различен број членови (од 128 до 637). Со конзорциумот
управувабордизбранодкооперативите,одкојсеизбира
претседател на конзорциумот. Сите кооперативи се
лоцирани во регионот Трентино, поточно по долината на
рекатаНоче,aусловдасестанечленнаовојконзорциум
епроизводствовоовојрегион.Мисијатанаконзорциумот
„Мелинда“еодгледувањенасади,складирање,сортирање,
пакување, промовирање и продавање свежи јаболка и
производинаоснованајаболкасоврвенквалитет.

Во конзорциумот „Мелинда“ има 1.000 вработени од
кои80%сежени,аголемделодвработенитепотекнуваат
од семејствата на производителите кои се основачи и
членови на конзорциумот. Целиот конзорциум располага
со складишни капацитети за 310.000 тони, опремени со
ладилници со контролирана атмосфера и динамички
контролиранаатмосфера.Воскладишнитекапацитетинесе

откупуваатплодови,тиесамоимслужатнасвоитеосновачи
односно на кооперативите. Конзорциумот располага со
опремазасортирањеипакувањенаплодовисокапацитет
од 1.500 тони на ден. Од овој конзорциум со јаболка се
снабдуваат1.000клиентиод43земјииоколу30милиони
потрошувачи.ПрепознатливзнакеознакатасонатписMe
lindaкојасепоставуванасекојплодпоединечноигодишно
се трошат повеќе од 1.750 милиони парчиња. Годишниот
приходнаконзорциумотизнесуваоколу250милиониевра.

Имајќи ги предвид обемот на продажба и односот
на количеството и вредноста, јасно произлегува дека
конзорциумот „Мелинда Мондо“ претставува успешна
приказнаидобарпримерзаситеучесницивовредносниот
синџир на јаболка. Она врз што се базира успехот на
конзорциумот е високиот степен на организација,
професионалниот менаџмент и одличниот маркетинг кои
се клучни за остварување на значителни финансиски
резултати од одгледувањето на јаболката. Основен
предуслов за успешен маркетинг е производство на
висококвалитетниипрепознатливиплодови.Стратегијата
на конзорциумот не се заснова на пониска цена во
споредба со глобалните конкуренти, туку висок квалитет
кој е подобар од конкурентите и со повисока додадена
вредност,атоазначииповисокацена.Ипокрајзначајното
место на европскиот пазар, „Мелинда Мондо“ работи на
долгипатекисостратегијазасоздавањеглобаленводечки
брендсобеспрекоренквалитетнаплодовите.

Во регионот ТрентиноАлто Адиџе, локалната и
провинциската влада финансиски силно ги помагаат
сите активности насочени кон воведување иновации и
подобрувањенавредносниотсинџир.НатојначинВладата
даваголемаподдршкавопостигнувањенарезултатитево
производството и пласманот на јаболката. Секако, ова е
пример како треба да работат нашите институции кои се
инволвиранивоовојсектор.

Технологијата, 
промоцијата, 

здружувањето –
клуч за успех



Промоцијата има значајно влијание врз целокупниот
успех во пласманот и финансискиот ефект од
производствотонајаболката.Интегралнотопроизводство
на јаболката во главните производните региони во
Италија поткрепено со имиџот создаден со добро
креирана реклама и проверен квалитет е добар пример
за маркетинг на јаболката. Брендирањето на јаболката
како симбол за препознатлив квалитет, а  поврзано со
одреденатериторијаеогромнаможностзазголемување
на вредноста на производството. Со оваа мерка многу
полесно ќе се отвори пат кон пазарот и ќе се избори
соодветно место во сè поголемата и поквалитетна
конкуренција.

Понудата на јаболка на светските пазари е огромна
порадиштоиконкуренцијатаемногусилна.Овапрактично
значи на светските пазари може да се понудат само
плодовисовисокуедначенквалитет,спакуванипосветски
стандарди и задолжително палетизирани. Потребата на
македонскотопроизводстводасеприспособиилибарем
да се приближи до светските стандарди е очигледно
неминовнасоцеловојсектордаопстои.

Текстовите за јаболкото и трпезното грозје се
подготвени во соработка со „Епицентар“ во рамките
на проектот „Fresh Fruits and Vegetables Value Chain“
поддржанодПрограматаАгбизнаУСАИД.l

Вкупниот број членови на конзорциумот
(производители на јаболка) е околу 4.000, кои заедно
поседуваатнасадинаповршинаодоколу6.500ха.Она
што ги карактеризира сите насади е густото садење и
исклучителнотокористењенаподлогатаМ9.Навкупната
површинаподнасадиодјаболкасепосадени25милиони
стебла, или просечно околу 3.800 овошки по хектар.
Системот на формирање на круните е високо витко
вретено со  висина на овошките од 3,5 м. Годишното
производство на јаболка на конзорциумот изнесува
350.000400.000тонииливопросексепостигнувапринос
околу 60 т/ха. Просечната големина на една фарма
изнесуваоколу1,6ха,којаеподеленанаповеќепарцели
(просечно 5 до 6). Околу 75% од производството е од
сортата „златен делишес“, а застапени се и „канадска
ренета“(11%),„црвенделишес“(8,5%)иостатокототпаѓа
насортите„фуџи“,„гала“,„јонаголд“,„моргендафт“идр.
Онаштоезаедничкацелзаситечленовинаконзорциумот
е да произведуваат јаболка со иста технологија. Сите
производители имаат сертифициранo интегрален
концепт на производство и GLOBALGAP стандарди.
Конзорциумот „Мелинда“ има точно утврден протокол
за работа кој се однесува на подигање и одгледување
нанасадите,заштитаодболестииштетници,бербана
плодовите,складирање,чување,пакувањеитн.Наовој
протоколморадасепридржуваатситенеговичленови.
Порадиприменатанаистатехнологијанапроизводство
речиси сите плодови се со уникатен и унифициран
квалитет.

Поука
 Површините во Трентино и кај нас се скоро исти, но

огромна е разликата во просечните приноси по единица
површина (кај нас е 23 пати помал). Ова се должи, пред
сè,натоаштотамусеодгледуваатвисокоинтензивнигусти
насадинаслабобујнаподлогаМ9.

 Големината на површините со кои располагаат
фармерите е слична како кај нас. Но, она што е белег на
производителите на јаболка во овој регион е високиот
степен на здружување во кооперативи, а преку нив и во
конзорциумот.

Продажбатанацелокупнотопроизводствонаплодовите
одипрекуеденцентаркојсоколичестватаипрепознатливиот
квалитет на пазарите станува многу моќен во преговорите
при пласманот на плодовите на светскиот пазар. Кај нас
кооперативитесесèуштевозародиш,производителитесе
разединети,производствотонееунифицирано,апласманот
на плодовите го врши секој производител посебно со
што самите меѓу себе креираат конкуренција, а нивната
преговарачка моќ е многу мала. На светските пазари
големината на производството е клуч за успехот. Малите
снабдувачинемаатмоќдаостваратефективнакомуникација
со крајниот потрошувач на светските пазари и тогаш
неминовноисчезнуваат.

 Во конзорциумот „Мелинда“ доминира производство
насортата„златенделишес“којаепрепознатливаибарана
на светските пазари. Кај нас доминира производството на
сортата„ајдаред“којанаразвиенитеимоќнипазаринема
високрејтинг.

 Чувањето на плодовите се врши во организирани
ладилници опремени со најсовремена техника која
овозможуваснабдувањенапазаротсоунифициранквалитет
наплодовитевотекотнацелатасезона.Зарадизачувување
на довербата кај купувачите, од исклучително значење
е плодовите секогаш да бидат свежи, сочни, со крцкава
конзистенција.Одовојаспектнашетопроизводстводалеку
заостанува и затоа во иднина потребно е да се посвети
посебновнимание.
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Производствона
трпезно грозје

посета на италијанската компанија Giuliano Puglia FruitлОзарствО

Во рамките на студиското патување
во Италија, во регионот Пулија, во
околината на Бари, ја посетивме
компанијата Giuliano Puglia Fruit.

Компанијата е еден од најголемите про
изводители и трговци со овошје во Јужна
Италија, со сопствено производство на
трпезногрозјеимодеренцентарзапакување
соопремазасортирање,чувањеипакување
насвежоовошје.

Компанијата произведува овошје на
сопственаповршинаодоколу600хаиоткупува
ипакуваовошјекако:црешиодаприлдојули,
праски и нектарини од јуни до септември,
цитруси од октомври до март, артичоки од
октомври до април, кајсии од мај до јули,
дињи од јуни до септември и грозје од јули
до декември. Сите производи се пакуваат во
рокодпетчасаодбербатаипристигнуваатна
крајнатадестинацијавоИталијаворокод24

пишува: крум бошков

часа,воостатокотодЕвропаза48часа,авопрекуокеанскитеземји
за72часа.

Од трпезното грозје се застапени голем број сорти. Зависно од
сортата или времето на зреење, насадите се покриваат со мрежи
илипластичнифолии.Сопластичнитефолииможноедасепостигне
забрзувањеилиодложувањенавегетацијатаивреметонабербата,
зависноодпроектирањетоидвижењетонапазарот.
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Користењето на оваа техника при производството на
трпезногрозјебиималокориснирезултати.Сопримената
на пластичната фолија во одгледувањето на трпезните
сорти во Република Македонија ќе се намалат ризиците
од високите температури, високата радијација, како и
од врнежите кои често се јавуваат во периодот август
септември.Соприменатанапластичнатафолијадобиваме
изедначени и контролирани услови на производство.

Производството не зависи од надворешните услови што
даваможностзанепрекинатаработавотекотнабербатаи
стандардизирањенапроизводотпоквалитет.Натојначин
при употребата на пластичната фолија во Македонија ќе
сеовозможииодредувањенавреметонабербакаједна
трпезнасортаод јулидооктомври,зависноодпотребите
напазарот.l

Компанијата Giuliano Puglia Fruit има лозов насад од
сортата „палиери“. Почвата е составена од варовнички
идоломитникарпи.Климатаепријатна,медитеранскасо
умерени зими и лета, без големи амплитуди. Потпорната
конструкција е одрина тип Бари со две нивоа на жици.
Растојанието на садење меѓу редовите изнесува 2,2 м,
додека меѓу лозите во редот е 2,5 м. Бројот на лози на
еден хектар изнесува 1.818. лаковите и кондирите се
распоредени на три до четири краци со 10 окца на секој
лак. Од овие насади се бере и пакува од 30 до 40 т/ха.
Карактеристично за целиот регион, како и за насадот од
„палиери“накомпанијатаGiulianoPugliaFruit,еупотребата
напластичнафолија.Таасерастегнувавоаприлведнаш
порезидбатаистоидокрајотнабербата.Сесобирапред
почетокот на новата резидба. Целта на оваа фолија,
конкретнозаовојнасад,едагоодложивреметоназреење

идагопродолживреметонаберба.Грозјетоподфолијасе
береодсептемвридодекември.Сеприменуваинтегрална
заштита со правилна примена на хемиски, физички и
биолошкиметодиназаштитанавиноваталоза.Фолијата
какостреајазаштитувалозатаодатмосферскивлијанија,
дожд, град, ветрови. Поради отсуството на капки вода,
значајносенамалуваопасностаодпламеницата.Главната
борбавозаштитатаепротивпепелницата.Температурата
под фолијата е пријатна, значајно пониска во однос на
температуратанаотворено,надиректнасончеварадијација.
Грозјето се произведува според европските стандарди за
квалитетибезбедностнахрана,какоGlobalGАP,BRC,IFS,
ISO,EMASиSA8000.Компанијатагианализирарезидуитеод
пестицидивогрозјетоволабораториитенаЗемјоделскиот
институтвоБари.
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Сузбивањенакрвавата
јаболковавошка

совет на „Хромос пестициди“ОвОШтарствО

По забраната на одредени инсектициди и рестрикцијата на
употребата на постојните, крвавата јаболкова вошка станува
еден од водечките штетници на јаболкото во Европа, а
постепено и во нашата држава. Заштитниот восочен слој ги

правиособеноотпорниприупотребанаинсектициднитретманизадруги
видовирастителнивошки.Оптималнитестратегиизаконтроланаовој
штетникморамедагибазираменацелосноразбирањенабиологијата
наразвој(животенциклус,тајмингнамиграционитебрановиитн.).

Крвавата јаболкова вошка е кафеносивкаста по боја (понекогаш
со виолетови нијанси) прекриена со бела восочна обвивка во форма
навлакненцакојанаколониитеимдава „памучен“изглед.Сехрани
со шмукање на растителните сокови од растението предизвикувајќи
појавана„гали“ (ракрани)наситерастителниорганиосвенлисјата.
Појаватана„галите“гоотежнуванормалнотодвижењенасоковитениз
растениетоигранкитекоисенадовиепозициикоипостепеносесушат.

Презимува во стадиум на зимски јајца и бескрилни нимфи, во
пукнатининакоратаодстеблото,накореновиотвратинасамиоткорен.
Активноста продолжува во рана пролет (мартаприл) кога зимските
нимфи продолжуваат со развојот и исхраната и се движат нагоре по
стеблото. Крвавата вошка е многу потентен вид, со 1012 генерации
годишно, кои се преклопуваат една со друга сè до есента (секоја од
женките може да продуцира повеќе од 100 нови нимфи). Крилестите
формисепојавуваатвотекотнајулииподоцна,коганападотсешири
наоколнитерастенија.

Вотекотнагодинатаовојштетникмигрираодкоренотконстеблото
и гранките (во рана пролет) и обратно, од горната зона назад кон
кореновиотсистем(воесен).Примногуголемипопулациинакрвавата
јаболковавошка,некоиоднимфитеможедамигрираатконкореновиот
системуштевотекотналетото,кадештогинапаѓааткорењатакоисе
достапнизанивособеновосушнипериодикогаземјатасеодвојуваод
стеблото,се јавуваатпукнатинивопочватаилиакопочватаекрупно
чакалеста.Подповршинатанапочватапродолжуваиразмножувањето,
сопојаванановигенерации.

Во есен се појавуваат крилестите женки (и во надземните и во
подземнитеколонии)коисеспособнизамиграцијанаоколнитедрвја
соштосепрошируванападотнизнасадите.Однивседобиваповторно
бескрилнагенерацијанаженкиимажјацикоипооплодувањетонесат
самопоеднозимскојајце.

За да се сузбие овој штетник, потребно е во текот на годината да
сеизвршатнајмалкутритретмани.Водоцназимаилиранапролете
првиоттајминг,атоает.н.зимскотретирањесоБелоМасло98,5ЕЦ
ХП и NORDOX 75 WG (насочено против сите презимувачки форми
на штетници и болести). Во текот на вегетацијата продолжуваме со
специфични афициди (инсектициди за сузбивање на растителни
вошки). Вториот период за третман е во рана пролет (пред цветање)
кога презимувачките и новоиспилените нимфи од зимските јајца ја
започнуваатмиграцијатаодзонатанакоренотконстеблотоигранките.
Приапликацијаепотребнососпрејотдасезафатиицелотостебло(а
несамокрошнатаигранките)задаможемедагиспречименимфитево
искачувањетопорастението.Третиоттајмингевојули,когасејавуваат
крилестите форми и започнуваат со прелет на други растенија во
насадот(ширењенанападот).Заовиетретманинаменетизасузбивање
накрваватајаболковавошка,вотекотнавегетацијатапотребноедасе
употребиафицидотPIRIMOR50WG(Syngenta).

За постигнување на квалитетна апликација против крвавата
јаболкова вошка е значајно да се напомене дека е неопходно да се
додадеиквалитетенприлепувач(Superspreader;напримерEtalfixPro).
Оваенеопходнопорадивосочнатазаштиташтоединкитејаимаатна
телото,акојагоспречувапродоротнаинсектицидот.l 

пишува: зоран Голубовски (дипломиран агроном)



Navedenite informacii se delovi od kompletnata programa za za{tita 
na soodvetnata kultura. 
telefoni: (02) 3113 292; (02) 3237 563; (02) 2722 610;

www.hromospesticidi.com.mk

ZA[TITA NA VINOVATA LOZA

  PERIODOT POSLE PRECVETUVAWE E ODLU^UVA^KI ZA KRAJNIOT REZULTAT VO TEKOT NA 
  EDNA SEZONA ZA SITE LOZARI. 
  SAMO SO PRAVILNO SOSTAVENA I SPROVEDENA PROGRAMA ZA ZA[TITA MO@EME DA 
  O^EKUVAME VISOKI I KVALITETNI PRINOSI. 
  UPOTREBETE VISTINSKI PROIZVODI ZA SUZBIVAWE NA BOLESTITE I [TETNICITE 
  VO VISTINSKO VREME.

formirawe na zrnata "zrno gra{ok" zbivawe na grozdovite pro{arok

Nordox 75 WG
R

CHROMOREL D 

Tilt



„ОВАА КУЛТУРА НЕ 
БАРА УПОТРЕБА НА 

ПРЕПАРАТИ ЗА ЗАШТИТА. 
СИЛНАТА МИРИЗБА НА 

НЕјЗИНИТЕ ЦВЕТОВИ гИ 
ОДВРАќА ШТЕТНИЦИТЕ И 

ИНСЕКТИТЕ. 

производство на анасонпОледелствО

1.200 килограми

пишува: марјан кировски

20|МОЈАЗЕМЈА

Анасонот е специфична култура која не е многу застапена во Република Македонија. Иако не бара
оптималниусловинаодгледување,таадавадобарприносиемошнеисплатлива.

Потрагатапооваакултура гооднесе тимотна „Мојаземја“вовелешкотоселоИванковци,кадешто
имавмеможностдапоразговарамесоСтојанчоСпасиќ(58),најголемиотпроизводителнаанасоннанашиве

простори.Тој сезанимавасоодгледувањенаанасон,пченицаи јачмен,одкоишто,спореднего,најдоходовна
култураеанасонот,овозможувајќимудуриидвојнопоголемпрофитвоодноснапченицатаијачменот.

„Овие култури ги одгледувам на површина од 30 хектари земјиште, од кои два хектара се под анасон. Со
одгледувањенаанасонсезанимавамповеќеод20години.ланинасадивседумхектарисоанасон,аоваагодина
два“,велиСпасиќ.

СпасиќедолгогодишенпроизводителвоМакедонијанаорганскианасон.Тојнеупотребувахемискипрепарати
(пестициди,хербицидиилиѓубрива)вопроцесотнаодгледување.

„Оваакултуранебаракористењенапрепаратизазаштита.Силнатамиризбананејзинитецветовигиодвраќа
штетницитеиинсектите.Јасдобивам1.200килограмипохектар.Македонијаеодличназаодгледувањенаанасон,
климатамногудобровлијае“,додаваСтојанчо.



по хектар1.200 килограми
ОД НЕгО СЕ ДОБИВА 
ДОБРОПОЗНАТАТА 
МАКЕДОНСКА МАСТИКА И 
ИМА ОДЛИчЕН ПЛАСМАН НА 
ПАЗАРОТ, ОДНОСНО ЕДЕН 
КИЛОгРАМ СЕ ПРОДАВА ЗА 
ДВЕ ЕВРА“, ВЕЛИ СТОјАНчО 
СПАСИќ, ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
АНАСОН.

Сосеењесезапочнувавоаприл.Стојанчоупотребуваеденкилограмсеменаедендекарземјиште,односно
вкупно20килограми.Користимеханизацијазавременацелиотпроцеснаодгледување:сеесосеалка,потоа
косисотрактор,авршисокомбајн.

„Првитецветовинаанасонотсевојуни.Тоаеповеќегодишнакултуракојаимадобарпласманнапазарот.
Еденкилограмсепродавазадвеевра“,објаснуваСпасиќ,којанасонотгопредававо„Алкалоид“и„Грозд“
Струмицазапотребитезапроизводствоналековиинапознатиоталкохоленпијалак–мастика.

Тојотсекогашбилзадоволенсоизносотнасубвенциитезаоваакултуракојштоедоволензапокривањена
трошоцитезанејзинотоодгледување.Анасонотемедоноснакултуракојадава200кгодхектар.l
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Мулчирањето го 
спречува 
испарувањето на 
водата

климатски прОмени мрежа за рурален развој на рм

Мулчирањетопретставувананесувањепрекривканаодреденапочвенаповршинасопосебенматеријалт.н.
мулч,соцелдасесоздадатодредени,најчестопозитивниуслови,каковрзпочвата,такаиврзрастенијата.

Коисеефектитештосепостигнуваатсомулчирањето?Нивгиимаповеќенаброј,аовдеќегииздвоиме
само најважните. Покрај тоа што го спречува развојот на плевелната вегетација, мулчирањето го спречува

испарувањето на водата и влијае во зачувувањето на физичките и хемиските својства на почвата. Позитивно влијае
врз дневноноќните почвени температури, во одржувањето на концентрацијата на CO2 во воздухот непосредно околу
растенијата,вонамалувањетонавлажностанавоздухот,подобрувањетонамикробиолошкатаактивност,вонамалувањето
наопасностаодразвојнаразнирастителниболестиитн.Докажаноедекаоваамеркајачуваструктуратанапочватаија
штитиодсоздавањенапочвенапокорица,јаспречува(намалува)почвенатаерозија,гозабрзувапорастотиразвојотна
земјоделскитерастенијавоцелоствотекотнавегетацијатасоштосеобезбедуванивнопораностасувањезаприбирање,
асотоасепостигнуваповисокаценаназемјоделскиотпроизвод.

Споредматеријалот,постојаттривиданамулчери:органски,синтетичкиинеоргански.

Од органските, еријал за  прекривање можат да се користат:
стеблената кора или дрвени струготини од некои четинарни или
листопадни шумски видови, игличките (листовите) од иглолисните
видови, откос од треви, тресет, компост, слама, пилевина, остатоци
(плева,лушпи)одразнижитниимешункастирастенијаидр.

пишува: проф. д-р зоран димов и дипл. земј. инж. маријана спирковска

Органскимулч

Синтетичкимулчери
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Синтетичкитемулчерисеразнипластичниилиполиетиленскифолии,соразличнадебелинаиразличнабојакоиреално
имаатинајголемаупотреба.Одособенозначењеворешавањетонабројнипроблемиодовојдоменевоведувањетои
употребатанафоторазградливиибиоразградливипластичнифолиикоиимаатмасовнаприменавопоследниве15години.

Неорганскитемулчерипретставуваатпроизводисоразличноминералнопотеклокакоштосе,например,иситнети
парчињаодмермер,речникамењаилипесок,парчињаодизмазнеталава(можнаупотребасамовоодделниделовиво
светот),коиреалноимаатнајмалаприменаинајмалкупридонесуваатвоподобрувањетонаопштатасостојбанапочвата.
Мермернитепарчиња,например,можатдапредизвикаатпроблемивозачувувањетонатоплинатанапочватабидејќиги
одбиваатсончевитезрациинајдоброедасеупотребуваатвореонивокоипреовладувадифузноосветлување.Останатите
неоргански мулчери, како што е речниот песок, можат да задржат повеќе топлина од потребното и да предизвикаат
негативенефекткаковрзпочвататакаиврзрастенијата.Восекојслучај,доколкусекористатваквинеорганскимулчери,
секогаштребадасекомбинираатсоодреденигеотекстилниматеријали,односновоникојслучајданедојдатводиректен
контактсопочвенатаповршина.

Сепоставувапрашањетокојвиднамулчериенајпогодензаупотреба?Тоазависиодповеќефакторикако:видот
наземјоделскатакултура,големинатанапроизводнатапарцела,економскатамоќнапроизводителот(одеднастрана)и
неговатаспремностдавлегуваворизици,вослучајкоганикогашдотогашнемалприменетовакваагротехничкамерка
итн.

Иакомулчирањетоимаисвоинегативнистрани,предноститенаправилноизведенотомулчирањеседалекупоголеми
од недостатоците. Самата мерка остварува големи придобивки во земјоделското производство преку намалување на
загубитенаводавопочвата,модерирањенапочвенататемператураисузбивањенаплевелнатавегетација.Доколку,
пак,секористиорганскапрекривка,таапрекуразградувањетојаподобруваиструктуратанапочватазбогатувајќијасо
органскиматерии.l

Табела–Користењенаразнитематеријализамулчирањеинивнотовлијаниеврзодреденикарактеристикинапочвата

Ефекти врз: Тип на мулч

органски синтетички неоргански

Зачувувањенапочвената
влага

Одлично,доколкусе
одржуваатнаниво(слој)од7

до10cm

Слабо,соисклучокна
полиетиленскитефолиикоисе

користатвоградинарството
Слабо

Сузбивањенаплевели
Одлично,доколкусе

одржуваатнаниво(слој)од7
до10cm

Возависностодтипот,се
рангираатодслабидоодлични

Многудобро,доколку
секомбинираатсо

геотекстилниматеријали

Подобрувањенаструктурата
напочвата

Јаподобруваат,доколку
мулчотсеинкорпорираво

почвата
Немадиректенефект

Немаефект.Можеда
предизвиканабивањена

почватадоколкуматеријалот
етежок

pHнапочвата
Совремеможедадојдедо

променинаpHнапочватаво
зависностодвидотнамулчот

Немадиректенефект Незначителенефект

Долговечностна
материјалот

Мала.Морадасеменувана
секои6до18месеци

Неколкугодини,возависностод
квалитетнитесвојства Одличнадолговечност

Ценаначинење Најнискипочетнитрошоци
Најдобритетиповисеинајскапи

ибараатпрофесионално
поставување

Среднидоскапи

Синтетичкимулчери Неорганскимулчери
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медиштен 
полунаставок– 

Ваквиот 
начин прв 
го вовел 
Фарар во 
1943 година, 
поради 
потребата 
од поголеми 
залихи на 
храна и тој 
е прогласен 
за најголемо 
откритие во 
пчеларството

Последниведесетинагодини,
веројатно како последица
на глобалното затоплување
и големиот наплив на

многубројнизаболувањакајпчелите,
дојдедоголемпоморкајпчелитеидо
слабиприноси.Посебнозагрижуваат
загубите на голем број семејства во
текотназиматаиранатапролет.

Задасеизбегнатваквитепојави,
треба да обрнеме повеќе внимание
наодгледувањетоназимскитепчели.

Зимските пчели треба да влезат
во зимата сосема неоптоварени и
зафатени со какви било активности
во кошницата, а и добро заштитени
од вароата. Масното ткиво што го
изградилетребадабиденечепнатои
предзимскиотпериод(тоасенивни
ѕиври кои ги штитат од зимата).
Овие пчели воопшто не треба да
се ангажираат во преработката на
шеќеренсирупкакодополнувањена
зимскитерезервисохрана.

За да биде тоа така, потребно е
да воведеме полунаставок или цел
наставокполнсомед.Ваквиотначин
првгововелФарарво1943година,
поради потребата од поголеми
залихинахранаитојепрогласенза
најголемооткритиевопчеларството.
Оваа постапка е иницирана од
потребата за резерви на храна, за
матицатаинтензивнодаполагајајца,
апчелитеквалитетнодагонегуваат
леглото. Резервите од храна во
летниот период треба да бидат од 1
кгпосемејствопчелии2кгмедпо
семејство во есента и зимата. Ова
е посебно добро за стационарното
пчеларење и краиштата каде што
температурите во јули и август се
високи и нема паша. Овој начин
требадагоприменувааторганските
пчелари, а и сите оние кои сакаат
успешно да пчеларат. За да се
ублажатнедостатоцитеодупотребата
на шеќерен сируп за прихрана во

пишува: раде каранфиловски, 
советник за пчеларство во „апицентар“ – битола 

потребен
на семејствата
за храна

совет за заштита на пчелите од поморпчеларствО
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Резултати
1. Не ги прихрануваме пчелите во беспашниот период

со шеќерен сируп бидејќи таа функција ја има
полунаставокот(2);

2. Пчелните друштва кои не преработуваат шеќерен
сируп, а користат полунаставок со мед, секогаш се
витални,сојакимунолошкисистемиреткозаболуваат;

3. Вакаодгледанитепчелидаваатпоголемиприносина
медиживотниотвекимеподолг;

4. Сокористењенаполунаставокполнсомед,пчеларот
помалкуработинапчеларникотиполесногиодржува
своитепчелнидруштвасекогашвоспремнасостојбаза
секојапаша;

5. Со ваков полунаставок е подобра вентилацијата во
кошницата,атоавозимскиотпериодемногупотребно.

Уштеподоброќебидеакоплодиштетосесведенадесет
рамкикојД.Б.идеветрамкикајл.Р.кошници;

6. Се обезбедува висококвалитетна медна капа, која е
основен услов за успешно презимување на пчелните
друштваи

7. Успешносепрескокнувабеспашниотпериод.
 Пчеларењетосоваковполунаставокилицелнаставок

напрвпогледизгледакакодаепоголемтрошок,т.е.
деказатоаепотребномногуповеќемед.Но,неетака,
односнотоаесамопривидно.Когаеднагодинаќесе
наполниовојнаставоксомед,тојпостојаноќесеврти.
Резервната храна со ваквиот начин на пчеларење
е само нешто поголема резерва на мед и поголема
сигурност.

августисептември,воведувамеполунаставоксомедкој
сме го обезбедиле уште рано во пролетта за време на
овошнатапаша.Медотодовошнатапашаесопоголема
содржинанафруктозаинекристализирабрзо.

Акоовојполунаставокнеедоволнополн(12до15кг),
војулигонадополнувамесоприхранувањенапчелитесо
шеќерен сируп или од резервите на исцеден мед. Услов
приупотребанамедвоприхранатаетојдабидедобиенод
здравосемејство.Вовреметододекасенадополнува,аи
потоа,сенаоѓанадматичнатарешеткаинадплодиштето.

Полнењенаовојнаставок(2)почнуварановопролетта
соцветањенасливитеидругиовошки(сл.1).

Пополнењетонанаставокот(2)поднегопоставуваме
другпразеннаставоксоизграденирамкиподнего(3и4)за
дабидеспремнозабагремоватапаша(сл.2).Поцедењето
на багремовиот мед, продолжетоците ја заземаат истата
положба од пред цедењето, само што сега се празни и
дадениначистење(сл.3).

Занаставокот(2)важиправилото:однегоникогашне
сецедимед.

Беспашните и сушни години можат да доведат до
празнење на медишниот наставок. Тогаш, од 15 до 30

јули, се прихрануваат пчелите со шеќерен сируп и се
врши заштита од вароата. Заштитата треба да почне
конкрајотна јули,поможностсомравјакиселина,итоа
неконтролирано испарување во вечерните часови кога
температуратаќепаднепод26степени.

Со прихрана се оди сè додека не се обезбедат во
медишниотполунаставокрезервинахранаминимум12кг.
сл.4.

Август го започнуваме со слезен медиштен наставок
(2)наподницата(сл.5)којштоостанувавакадопролетта.
Слегувањето на медот (2) на подницата е неприродна
работа за пчелите, па ќе почнат да го пренесуваат во
плодишниотдел(1)надлеглото.Сосамотопренесувањена
медотќенастанеавтоматскостимулативноприхранување,
а пчелите и матицата ќе направат впечаток на обилна
паша во природата и целото пчелно друштво активно и
виталноќеимаиповеќелеглоапчелитенемадагубатна
полеталката. Матицата ќе несе повеќе и покрупни јајца,
пчелитеќегихранатларвитепообилносохрана,патиеќе
бидатпокрупниииспиленитепчелибрзогоисполнуваат
маснототкиво.

пишува: раде каранфиловски, 
советник за пчеларство во „апицентар“ – битола 
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Агротехничкитемерки–
предуслов за добар род 

Постоитрадицијанаодгледувањенасончогледот,нопорадиновонастанатитепазарниусловисеодгледува
намалипарцели.

Присеидбатанасончоглед,требадасеиспитаатиодредатоптималнитероковизасеидба.Роковитезасеидба
требадасевосогласностсоначинотнаодгледување(насувоиливосистемзанаводнување)исодолжината

на вегетацијата на хибридот. Потребна е подетална анализа на педоклиматските услови за посовремено и подобро
производствонаоваакултура.

Неопходнисепочвенианализизарадиточенувиднатоакакоикогасеприменуваатодреденитиповинаѓубривазада
седобиеодреденпланиранпринос.Вакваанализаепотребнаизарадиутврдувањенакиселостанапочватаиевентуално
присуствонатоксичниелементи,посебноалуминиум,оловоикадмиум,коиштосеисклучителнотоксичнизасончогледот.

пишува: проф. д-р Љупчо михаилов 

Климатски параметри 
Потребнаедеталнаанализа,посебнонаколичествотонаврнежите

и температурните услови во текот на вегетацијата на сончогледот,
особеновофазитена'ртење,никнување,бутонизацијаиналевањена
зрното.

Техника на одгледување
Се користи стандардна технологија на производство: есенско

орањена2530см,пролетноорањена2025см,рамнењенанивата
и сеење на семето. Семето се засејува со сеалка. За модерна
технологија на производство потребно е да се применува правилен
плодоред, обработка на почвата, сеидба, нега, ѓубрење и жетва.
Производителите,истотака,требадабидатдоброобученииедуцирани
засекоенивонапроизводство,какоидасекористатвисокоприносни
издравихибридиилисорти.

Системот за одгледување во наши услови може да биде (во
зависност од потребите на производителите и местоположбата на
парцелите односно производниот реон), како пролетна култура или
како дополнителна култура, за зрно или за силажа, во услови на
наводнување или без дополнително наводнување. Меѓуредовото
растојаниеворедот,односнопотребниотбројрастенијанаединица
површина, го препорачува самиот производител на семенски
материјалибитребалодагоиманапроспектитезасеметонасамата
амбалажавокојаеспакуваносемето.

Одгледување на сончогледпОледелствО
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Доколку сакате да добивате „Моја земја’’,
единственосписаниезаземјоделствоирурален
развојможедасепретплатитеидастанетедел
одактуелнитезбидувањавоаграрот.
Секој нов претплатник добива комплет од
претходнообјавенитеизданијанасписанието.
Едноставенибрзначиннапретплата

1. Пополнување на уплатница и плаќање во
банка

2. По уплатата  контактирајте ја редакцијата
на списанието „Моја земја”  на телефонот
02/3099042.

КонтактлицеБлагојчеНајдовскисесоцелдасе
ажуриравашатаадресазадомашнадоставана
списанието.
Уштепобрзоиедноствно
Претплатувањевопеттерегионалниканцеларии
наФФРМвоСкопје,Битола,Гостивар,Кочании
Струмица.
Можедауплатитеза
> шестмесечна претплaта 300 денари
> годишна претплата550 денари

Акција и реакција за „Моја земја”

Агротехнички мерки во текот на вегетацијата 
Правиленплодоред,благовременаиквалитетнаоснова(задолжително

наесен извршена) и претсеидбена обработка на почвата, правилно
и квалитетно ѓубрење, навремена и квалитетна сеидба со употреба
на правилно избран хибрид, односно сорта во зависност од регионот,
системот на одгледување и потребите на производителот, навремена и
правилна употреба на соодветни хербициди, фунгициди и инсектициди
(возависностодпотребите),навременамеѓуредоваобработка.Вонаши
услови,онамукадештоимаможностизанаводнување,дасеизвршиво
почетокотнаформирањенаглавитеивофазананалевањеназрната.

Ѓубрење на посевот
Да се базира исклучително на агрохемиската анализа на почвата

со препораки за ѓубрење од компетентна агрохемископедолошка
лабораторија. Вообичаено е до две третини од потребните фосфорни и
калиумовиѓубривадасеаплицираатнаесенсоосновнатаобработкаимал
дел(20%)одазотнитеѓубрива,анапролетсопретсеидбенатаобработкасо
додаваостатокотодпредвиденитеѓубрива.

Прибирањето на посевот е најефикасно со жетва со комбајни
адаптирани за жетва на сочоглед и во фазата на технолошка зрелост
зарадимаксималноелиминирањеназагубитеназрноприжетвата.

Одржување на природниот агроекосистем
При употребата на пестициди да се води сметка да не се наруши

природниотбиодиверзитет (користењенапомалкутоксичнипестициди,
т.е. средства кои побрзо се разложуваат или употреба на биолошко
механичкимеркизаборбапротивштетницитеиплевелите).

Избор на семенски материјал – изборот на хибриден семенски
материјал да биде во согласност со агроеколошките услови и да се
користатсамопризнатихибридикоисепретходнопроверенипрекуопити
наодреденоподрачјеодноснолокалитет.Требадасесеатнајмалкудва
илиповеќехибридасоразличнадолжинанавегетацијазарадидобивање
назадоволителенприносназрноиподобраорганизацијанаработата.
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Провереност, 
квалитет и 
моќност

замидисмеХанизација

пишува: Ѓорги кочовски

Постојаната иновативност, следењето на софистицираните вкусови и потребата за унапредување. Ова се
препознатливикарактеристикинафирмата„Замидис“којаеформирана1952година.Нејзиното60годишно
искуство во квалитетот, стабилноста и оперативната прецизност ја прави лидер во земјоделството и
финалнатаобработканапочватапредсеидбатаижетвата

Сетвоспремачите(кримлерите)ZEUSседефинитивниотодговорвоподготовкатапредесенскатасеидба.Соработна
зафатнинаод2,0мдонад7,0м,сохидрауличносклопување,претставуваатодговорнасекоебарањевозависностод
површинитеимоќностанатракторите.ТешкитебраниHERMESсододаденироловалјациизафатнинаод2,0мдо8,0
мсеидеалнаподготовкапредпролетнитесеидбинапченка,сончоглед,луцеркаисадењенадругитеокопникултури.
Подривачите HERCULES, со барана моќносот на тракторот од 130 до 500 КС, претставуваат квалитетно длабинско
обработување на почвата пред секоја финализација на површините, без разлика дали тоа се ратарски површини,
овоштарници,лозјеилиградинарскикултури.

Најинтереснимашиниодпалетатана„Замидис“заовојпериододземјоделскатасезонасемеѓуреднитекултиватори
IRISзамеѓуреднаобработканасезонскитекултури:пченка,сончоглед,памук,шеќернарепа,домати,тутунидруги.Со
зафатнинаод4,0мдо6,5м,соваријациинамеѓуреднатаобработкаод40до105см,соѕвездестиилихоризонталнинож
граничницивозависностодпотребата,тиепретставуваатсовршенодговорнасофистициранитебарањазаквалитетна
меѓуредоваобработка.

Сите машини на „Замидис“ се изработени
од квалитетен челик со квалитетна финална
обработка, заварени и меѓусебно вградени
метални рамки, челични работни тела од
познатиот THYSSEN KRUPP од Германија,
како и најголема прецизност во контролата
предпуштањевопродажбаиработанасекоја
машина.

Во огромната палета на производи
на „СИНПЕКС“ ДОО од Битола, каде што
првенственосегледанаквалитетотигрижата
за земјоделците, „Замидис“ зазема едно од
првите места и претставува неоспорен бренд
кој своето место го зазел исклучително со
квалитетот.l



едноставно и моќно

ZEUS BE 19 

СИНПЕКС
краварски пат бб, 7000 битола

тел+389 47 208 500
www.sinpeks.com.mk
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цепросард проект „агроенергија“

Серија на обуки за 
искористување на 
обновливите извори 

 на енергија
 во земјоделството

ЦеПроСАРД, во рамките на проектот
„Агроенергија“,започнасосеријана
обуки наменети за претставниците
од Агенцијата за поттикнување на

развојот на земјоделството во Република
Македонија, чија цел е нивна едукација за
понатамошна советодавна поддршка на
земјоделците за искористување на обно
вливитеизворинаенергијавоземјоделството.

Ворамкитенаобуките,учесницитесестекнаа
со знаења од областа на производството на
брикети и пелети, производство на биогас,
искористување на ветерната енергија во
земјоделството, како и искористување на сон
чевата енергија во земјоделството. Покрај
претставниците на АПРЗ, учество зедоа и
фармеритеносители на пилотединиците кои
беа кофинансирани во рамките на проектот
„Агроенергија“. Обуката последователно беше
проследенасосеријапосетинапилотединиците
соцелобучувачитедаимаатипрактиченувид
во технологиите за користење на обновливите
изворинаенергијавоземјоделството.

Претставниците од АПРЗ ќе добијат мате
ријали за обучувачи кои ќе станат дел од
основните советодавни пакети со цел идно
информирањезаможноститезаискористување
на обновливите извори на енергија во земјо
делството.

Проф.Др.СањаПоповскаВасилевска–Искористувањена
сончеваенергијавоземјоделството

Практичнаобуканапилотединицитазапроизводствона
брикетиодслама–с.ПуздерциПробиштип.

проф. др миле димитриевски – 
произвосдтво на биогас
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Конкретнитетемиворамкитенаобуката
беа реализирани со поддршка на стручни
лица и професори од повеќе факултети и
институциивоРепубликаМакедонија.

Позавршувањетонаовојделодобуките,
сереализираиобуказапретставницитеод
печатенитеиелектронскитемедиуми,како
изапретставнициодинституциите,односно
групата за координација на политики и
стратегии поврзани со искористување
на обновливите извори на енергија и
енергетска ефикасност. Следуваат обуки
за претставници од владините институции
кои се занимаваат со проблематиката на
обновливите извори на енергија, земјо
делци, како и реализација на едукативни
работилници за деца од предучилишна
возраст, деца од основното и средното
образование,какоидругицелнигрупи.l

Пријавувањеза обука за
искористувањена

обновливи извори на енергија и
подобрување на  

енергетската ефикасност 

 проектот „Промоција на одржливи земјоделски
практики,енергетскаефикасностиискористување
на обновливи извори на енергија во руралните

заедници на Република Македонија“ – Агронергија,
спроведуван од здружението Центар за промоција на
одржливи земјоделски практики и рурален развој –
ЦеПроСАРД со финансиска поддршка на Шведската
агенцијазасоработкаиразвој– Sida,гиизвестувасите
заинтересиранилицадекаевотекпријавувањезаобуки
за искористување на обновливи извори на енергија и
подобрувањенаенергетскатаефикасност.Возависност
одвидотиобемотнаобуките,тиеќесеспроведуваатво
периодотмај–декември2012година.

ЗаинтересиранителицаодРепубликаМакедонијаможе
дасепријаватзаследнитевидовиобуки:

1. Производство на биогас;
2. Производство на биодизел;
3. Производство на пелети и брикети;

4. Искористување на сончевата енергија во 
земјоделството; 

5. Искористување на ветерната енергија во 
земјоделството;

6. Мерки за подобрување на енергетската 
ефикасност на фарми и рурални домаќинства.

Пријавувањето можете да го извршите со допис на
емаил адресата damjan.surlevski@ceprosard.org.mk
кадештотребаданаведете:

Име и презиме;
Општина и град/село;
Возраст;
Образование;
Дејност/занимање
Телефонски број и /или Емаил адреса
Вид на обука за која се пријавувате.
Истотака,можетедасепријавитеинателефонскиотброј

02/3061391,лицезаконтакт–СурлевскиДамјан.

 проф. др. влатко стоилков –  
искористување на ветерна  
енергија во земјоделството

проф. др миле димитриевски – 
произвосдтво на биогас

проф. др. славе арменски – 
производство на пелети и брикети



Создавање на 
плодна почва
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исХрана на растенијата

пишува: проф. д-р Гордана попсимонова

Создавање на 
плодна почва

Независнодалисеодгледуваатнапочваиливо
условинабеспочвеноодгледување,растенијата
се исхрануваат со неоргански минерални
материи. Формирањето на овие материи во

почватаерезултатнакомплекснипроцеси.Минералите
се ослободуваат од карпестата основа на почвата
под долготрајното влијание на климатските промени.
Распаѓањетонаорганскитематерии,животниимикроби,
исто така, ја збогатува содржината на минерални
материи. Растенијата ги апсорбираат минералните
хранливиматерииодпочватавоформанајони.Постојат
повеќе фактори кои ја одредуваат достапноста на
хранливите материи. Јоните може да бидат слободни
идостапнизаапсорпцијаили,пак,дабидатврзаниод
другиелементивопочвата.ВоусловинапревисокаpH
вредност на почвата (алкална почва) или прениска pH
вредност (кисела почва), иако застапени во доволно
големиколичествавопочвата,минералнитематериине
можатдабидатапсорбирани.

Поимотплодностнапочватасеоднесувананејзиниот
природенкапацитетдаобезбедисоодветниколичестваи
прифатлив сооднос на хранливи материи за растенијата.
Оддругастрана,поимотисхрананарастенијатаозначува
взаемно поврзани процеси со кои живите организми ја
асимилираатхранатаи јакористатзапорастизаменана
ткивата.Пораносесметашедекапорастотнарастенијата
еводиректназависностодплодностанапочвата,односно
одтоаколкуѓубривотребадаседодадезадасезголеми
содржинатанаминералниелементивопочвата.Употребата
на смески за беспочвено одгледување, опширните
истражувања на хранителните култури, хидропониците,
како и најновите анализи на растителни ткива укажуваат
на нешто друго. Исхраната на растенија, како термин,
ги опфаќа меѓурелациите на минералните елементи во
почвата или беспочвениот раствор, како и нивната улога
во растот и развојот на растението. Овие меѓурелации
подразбираатбаланснаосновнитеикориснитехранливи
елементизаоптималенразвојнарастенијата.l

исхраната на растенија, како термин, ги опфаќа меѓурелациите 
на минералните елементи во почвата или беспочвениот раствор, 
како и нивната улога во растот и развојот на растението
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Основни наспроти хранливи елементи

Терминот„основниминералниелементи“(илиминералнихранива)
бил предложен од Арнон и Стаут (1939). Тие заклучиле дека мора
дабидатисполнетитрикритериумизаеденхранливелементдасе
квалификувакакоосновен:

1. растениетонеможедагокомплетираживотниотциклусбезтој
елемент;

2. функцијатанатојелементнеможедабидезаменетасониту
едендругелементи

3. елементотморадабидедиректновклученвометаболизмотна
растението.

Овие критериуми се основата на растителната исхрана, меѓутоа
ги исклучуваат корисните минерални елементи. Корисни елементи
сеониекоиможатдагикомпензирааттоксичнитеефектинанекои
елементиилидазаменатнекоиодминералнитеелементивопомалку
специфичнитефункциикакоштоеодржувањенаосмотскиотпритисок.
Отсуството на корисните елементи во комерцијалното производство
значидекарастенијатанемадагопостигнатсвојотгенетскиоптимум,
тукуќеегзистираатнаграницанаопстанок.

Улога на минералните материи

Предшеесеттитегодиниодминатиотвек,растенијатавостакленици
ивоопштовозаштитенпростор,регуларносеодгледуваанапочва.
Воденешновреме,самонеколкуминаодгледувачигокористатовој
начин на производство, односно користат почва за подготовка на
смеските. Мнозинството е преориентирано на беспочвени смески.
Беспочвенитесмескиморадаобезбедатпотпора,доволноколичество
воздух,хранливиелементиивлажност,истокакоипочвата,сотоашто
имаразликавододавањетоѓубриваилихранливиелементи.

Повеќетобеспочвенисмескисодржаткалциум,магнезиум,фосфор,
сулфур, азот, калиум и некои од микроелементите, инкорпорирани
како ѓубрива пред сеидба. Во текот на вегетацијата мора да се
додадат азот и калиум. Проблемот со рамномерно распоредување
на претсеидбените ѓубрива во смеската може да резултира со
неуедначени приноси и на места тосични токсични нивоа на
хранливиматерии.Беспочвенитесмескибараатдодавањенамакрои
микроелементитевотечнаформа,вотекотнацелатавегетација,што
мудаваназемјоделецотможностзаподобраконтроланакултурата.
Количествата на макро и микроелементи може да се нивелираат
и приспособуваат во текот на вегетацијата за да се постигне
оптималенрастиразвојнакултуратаивоеднодасекомпензираат.
микроклиматските недостатоци. Апсорпцијата на минералните јони
зависиодмногудругифактори,покрајклиматските.Овапредсе’се
однесуванакапацитетотзакатјонскаразмена,киселоста–односно
релативнатаколичинанаводородни(H+)илихидроксилни(OH)јони
во медиумот за одгледување, како и на вкупниот алкалинитете на
водатазанаводнување.

Што значи pH?

Поимот pH  се однесува на базичноста, или, на киселоста на
водениот раствот во растителниот медиум. Овој раствор се состои
од минерални елементи растворени во водата, во јонска форма.
Реакцијатанаовојраствор,возависнотодтоадалиеалкална,кисела
или неутрална, ќе влијае врз достапноста на хранливите елементи.
Кога има поголема концентрација на водородни јони H+ растворот
ќе има кисела реакција (<7.0). Ратворот има базична реакција кога
во него преовладуваат хидроксилни јони OH (>7.0). Рамнотежата
помеѓу хидроксилните и водородните јони резултира со неутрална
реакција(=7.0).Заповеќетокултури,отималнатаpHседвижиод5.5
до6.2,односно,слабокиселареакција.Воваквиуслови,ситеосновни
хранливи елементи се просечно доволно достапни за растенијата.
Екстремните отстапувања од овие вредности предизвикуваат
токсичностилинедостикнаодреденихранливиматерии.






