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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.
СотоаќевлијаетенаквалитетотнасодржинатаиќедобиетеинформациизаВашеподоброипоквалитетноземјоделскопроизводствоилиразвојна
средината.Затоа,редакцијатаВеохрабруваданипишувате.

УРЕДНИЧКИЗБОР

Какодетемногујагледавемисијата„Шарам–барам“
којаодешенаМТВибешенавистинаедукативнаи
информативна.Е,токмусегаовојнасловмепотсети
насостојбатасопоплавитештојазафатијаМакедо
нијаинаправијаштетавоземјоделството.

Земјоделцитевелатдекаштетите,итоакако,ќевли
јаат на раноградинарското производство, но и  на
нивнитеприходи.Тиебараатрешениезанастанати
тепроблеми.

Оддругастрана,ивладинитеиневладинитеинсти
туциисенатерензадасеувидиипроцеништетата.
Итиебараатрешение.

ВоМакедонија,некако,праксаедасешараибара
решениеоткакоќенастанепроблемот.

Никој не сака да има подготвено решение или да
прифатинештопредданастанеодреденпроблем.

Оддругастрана,воразговорисофармери,профе
сори,новинари,сепоставувапрашањетозаосигуру
вање.Всушност,исаматанепогодагонаметнуваова
прашање.Големделодпосевитенесеосигурени,тоа
ефакт,нооддругастранаипраксатапокажувадека
сеправатманипулациивопроценкатанаштетата.

Итоасамосезборуваипакситебарамерешение.

Самитеклиматскипроменивеќесечувствуваатво
Македонија и имаат влијание во земјоделството.
Експертите укажуваат дека земјоделството треба
дасеприлагодуванаклиматскитепромени.Итука
ние,ситеинволвиранистрани,сиќутимеилисиде
батираменасредби,ноникакодапреземемекон
кретничекори.

Паксибарамерешение.

Тоарешение,некако,
постојаногобараме,ама
никакодагонајдеме.Само
сишарамеибараме.Е,па,се
надевамдекаоваавременска
непогодаќенèнаучинешто–
декарешенијатасенаоѓаат
прекумеѓусебноразбирање,
комуницирањеипочитување.
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ФФрм е партнер во проектот „транснационална мрежа за поддршка на мали 
и средни претпријатија од областа на сточарството и растителното производство 
- AGRO-START“, кој ќе биде спроведен во седум земји (романија, Бугарија, 
Грција, Италија, Словенија, македонија, албанија) од страна на 12 организации. 
Во февруари се одржа транснационалната конференција во Букурешт, романија, 
за почеток на проектот AGRO-START, настан кој беше организиран од страна 
на Националната федерација на синдикатите за земјоделство, храна, тутун и 
поврзани области и услуги - AGROSTAR, романија, која е и водечкиот партнер 
во проектот. Целта на проектот е да се зголеми конкурентноста на мСП и да се 
промовира и имплементира иновативно претприемништво преку одговарање на 

Претставници на ФФрм посетија дел од поплавените региони во Стру  мичко: 
Дабиље, Сачево, Бо си  ло во, Еднокукево, муртино, ро бо во, моноспитово, 
Бориево, Бан ско, Куклиш. Целта на посетата бе  ше да се увидат штетите што ги 
на прави поплавата. Заменик-прет се дателот на ФФрм, мемет Синани, Ни кола 
Стаменов, член на УО во ФФ рм од Струмица,  и томе тимов од регионалната 

Федерацијата на фармерите на рм реализираше средба со земјо-
делците од охридскиот и кичевскиот регион, на којашто се зборуваше за 
здружувањето и формите на здружување во овој регион. Претставниците 
на ФФрм им го обја снија на земјоделците значењето на земјоделското 
здружување, фун кционирањето на ФФрм, услугите, како и постапката 
за станување член во ФФрм.На средбата присуствуваа андрија Се-
куловски, прет седател на ФФрм, мемет Синани, заменик-претседател 
на ФФрм и Ѓорги Јовановски, извршен директор на ФФрм, кои 
потенцираа дека мисијата и визијата на Федерацијата е да ги обедини 
фармерите и да работи на полето на едукацијата, информирањето и 
лобирањето за нивните права и интереси. l

Транснационална мрежа за поддршка на мали и средни 
преТпријаТија од сТочарсТвоТо и расТиТелноТо производсТво

раноградинарсТвоТо 
најпогодено од 

сТрумичкиТе поплави

ФФрм поТпиша меморандум за сорабоТка со 
опшТина госТивар

Федерацијата на фармери на република македонија и општина 
Гостивар потпишаа меморандум за соработка во областа на 
земјоделството и руралниот развој. На ваков начин се овозможува  
заеднички да се идентификуваат потребите за активности во 
секторот на земјоделството и нивно спроведување, едукација и 
поддршка на земјоделците, изнаоѓање на потребните технички и 
финансиски ресурси за подобрување на земјоделскиот сектор. l

ффрм

средба на ФФрм со земјоделциТе од  
охридскиоТ и кичевскиоТ регион



РУБРИКА

130 Фармери во посеТа на Zoo-
technia 2013 во солун

130 фармери, во организација на 
Федерацијата на фармерите, присуствуваа 
во еднодневна посета на Саемот за 
сточарство и живинарство Zootechnia 2013 
кој се одржа во Солун. Саемот Zootech-
nia 2013 се одржува на секои две години 
во Интернационалниот саем HELEXPO 
во Солун. македонските фармери имаа 
можност да се запознаат со нови технологии, 
техники и опрема за сточарство, машини 
за преработка, машини за пакување на 
преработки од животни, преработки од 
животинско потекло, лекување и лекарства 
за животни (фармација) сточна храна. ZOO-
TECHNIA се одржа од 7 до 10 февруари во 
организација на „Хелекспо“ и со својата 
80-годишна традиција е една од најстарите 
саемски манифестации. l

потребите за специфична поддршка на мСП 
од областа на растителното производство и 
одгледувањето животни со транснационален 
пристап. тудор Доробанту, генералниот 
секретар на Федерацијата агростар, на отво-
рањето на конференцијата нагласи дека: 
„проблемите на малите и средни претпријатија 
од областа на растителното производство 
и одгледувањето животни во Југоисточна 
Европа се скоро исти и помагањето преку 
алатки и транснационален пристап со цел да 
се зголеми нивната конкурентност е значајно“. 

канцеларија на ФФрм во овој регион, разговараа со членовите на Федерацијата и со земјоделци кои живеат во овие 
региони. Се констатира дека големи штети се направени на раноградинарските култури: домати, зелка и пиперка, 
како и на полјоделските култури: луцерка, пченица, јачмен и 'рж. Штети се направени и врз земјоделските култури, 
но и врз домовите каде што живее населението. l

Потребно е вмрежување на учесниците во земјоделскиот сектор 
и руралниот развој за побрз напредок во развојот и процесите за 
приближување кон ЕУ. Ова е еден од заклучоците на работилницата 
што SWG (Постојана работна група за рурален развој на земјите од 
регионот) во соработка со FAO (Организација за храна и земјоделство) 
ја организираше во милочер, Црна Гора, во периодот од 11 до 
13 февруари. Ова е една од трите работилници за регионално 
вмрежување за проектот „Приближување на земјоделските политики 
и политиките за рурален развој на земјите од Југоисточна Европа за 
пристапување во ЕУ“. На работилницата присуствуваа претставници 
од Федерацијата на фармерите на рм, Факултетот за земјоделски 
науки и храна од Скопје, министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство на рм, владини и невладини организации на Црна 
Гора, како и експерти на FAO и SWG. тие имаа можност да дискутираат 
за напредокот во процесот на апроксимација на националните 
политики кон Заедничката земјоделска политика на Европската 
Унија. Претставниците на македонија и Црна Гора го разменија 
своето искуство за моменталната 
состојба во земјоделскиот сектор 
и руралниот развој, за влијанието 
на невладините организации во 
креирањето на политиките, како 
и за потребите за понатамошно 
надградување на институциите 
кои административно ги 
имплементираат политиките. l

ФФрм на рабоТилница за вмрежување на 
земјиТе од регионоТ за приближување на 
земјоделскиТе полиТики кон еу
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ффрм

Интензивирање на соработката помеѓу  
р. македонија и р. унгарија во земјоделството

Интензивирање на соработката помеѓу р. македонија и р. Унгарија во насока на развој 
на земјоделството и разменување на искуства. Ова е констатирано на состаноците што 
претставници од Федерацијата на фармерите на рм од 12 до 14 февруари ги реализираа 
за време на тридневната посета на Унгарија. За време на посетата се остварија средби 
со градинари, претприемачи, владини и невладини институции, кои работат на полето 
за развој на унгарското земјоделство. Студискиот престој на ФФрм беше организиран во 
соработка со македонската амбасада во р. Унгарија. Првата средба ФФрм ја реализираше 
со амбасадорот на рм во Унгарија, Дарко ангелов, кој истакна дека економската криза 
се чувствува и во унгарското стопанство. Делегацијата на ФФрм оствари средба во 
министерството за рурален развој со државниот секретар, Ѓула Будаи, кој зборуваше 
за состојбите во унгарското земјоделство, досегашната соработка на ова поле помеѓу 
р. македонија и р. Унгарија, како и за можностите за продлабочување на соработката. 
За време на средбата,  раководители на сектори во Унгарското министерство за 
рурален развој одржаа презентации со коишто ги запознаа македонските претставници 
со функционирањето на унгарското земјоделство, со групите на производители во 
секторот градинарство во р. Унгарија, со системот на финансиска поддршка на ЕУ во 
секторот градинарство и преработувачката индустрија во секторот градинарство во р. 
Унгарија. Студискиот престој е реализиран од страна на Федерацијата на фармерите и 
консултанстката куќа мЦГ, а поддржан од програмата агБиз на УСаИД. l

Реализирана средба со  
истван јакоб, 
претседател на MaGoSZ

ФФрм реализираше средба со Истван Јакоб, 
претседател на Националната асоцијација на 
здруженија на унгарските фармери и кооперативи, 
MAGOSZ, која се одржа во парламентот на Унгарија, 
каде што Јакоб ја извршува и функцијата на 
потпретседател на Унгарското собрание. На средбата 
беше посочена потребата од интензивирање и 
продлабочување на соработката меѓу MAGOSZ и 
ФФрм и, воопшто, помеѓу македонското и унгарското 
земјоделство на билатерално ниво. Истван Јакоб го 
пренесе искуството на формирање и трансформација 
на MAGOSZ. тој посебно ја нагласи потребата од 
пренесување на знаење на фармерите и единството 
што тие треба да го имаат за да бидат успешни. l

ФФрм 
ја посети 
најголемата 
организација на 
производители 
во Унгарија, 
DélKerTÉSZ, каде 
што ги видоа 
капацитетите 
за чување, 
сортирање и 
пакување на 
производите и 

ги посетија оранжериите за производство на пиперка, 
домат и расад на еден од најголемите членови на 
организацијата. Делегацијата ја прими претседателот 
на DélKerTÉSZ, Ференц Ледо, кој подетално ја претстави 
организацијата на производители.

DélKerTÉSZ е сместена во Сентеш, во јужниот дел 
на Унгарија, и е формирана во 2002 година од 237 
членови. таа во моментов брои 530 членови и 93% од 
производството доаѓа од оранжериско и пластеничко 
производство. Членовите на организацијата главно се 
занимаваат со производство на пиперка и домат, а во 
помали количества произведуваат зелка, краставици и 
други градинарски производи. l

Посета на DélKertÉSZ

средба со стопанската комора на унгарија
Во просториите на македонската амбасада во Унгарија, 

претставниците на ФФрм имаа средба со претставници 
на Стопанската комора на Унгарија. На средбата се 
разговараше за можностите за спроведување на 
заеднички активности, така што Стопанската комора на 
Унгарија, во организација на ФФрм, ќе престојува во р. 
македонија со цел да се продлабочи соработката.
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Во организација на ФФрм и Фондацијата аЦЕ и мЦГ со 
поддршка на програмата агБиз на УСаИД во Струмица се одржа 
работна сесија на тема „развој на договорното производство во 
земјоделството“. На средбата, со поздравни говори се обратија 
андрија Секуловски, претседател на ФФрм, и Зоран Коњановски, 
заменик-министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
Коњановски истакна дека во рамки на агросоветот има подгрупи 
во кои секојдневно се јакне дијалогот и се изнаоѓаат нови 
мерки за уште поуспешно договарање.  Според претседателот 
на ФФрм, андрија Секуловски, оваа средба на земјоделците 
и преработувачите е добар пример за зацртување на следните 
активности во подобрувањето на заедничкото договарање 
меѓу производителите и преработувачите, а претставниците 
на асоцијацијата на преработувачите во македонија укажаа на 
појавата на отстапувања и неисполнување на договорите од 
страна на земјоделците во однос на количествата, времето на 
пласман и квалитетот. Сепак, посочија и голем број позитивни 
страни во рамките на договорното производство, кое, како 
што рекоа, ги прави нивните преработки поконкурентни и на 
пазарите надвор од македонија. l

Предизвици и трошоци за зеленчукот, трпезното грозје и јаболкото

Работилници за законските новини во пчеларството

Федерацијата на фармерите на рм, во 
организација на Епицентар и со поддршка на 
програмата агБиз на УСаИД, организираше 
средба на фокус-група за вредносниот синџир 
за свеж зеленчук и фокус-група за јаболка и 
трпезно грозје. На средбите, кои се одржаа во 
Неготино, ресен и Струмица, се разговараше 
за производствените трошоци, пласманот и 
предизвиците. Во Струмица беше промовиран 
прирачник за агроеколошки мерки и се истакна 
дека и оваа сезона производството покажува 
пораст, како и во изминатите неколку години, но 
трошоците за производство и откупната цена сè 
уште претставуваат предизвик. l

договорите – важен процес за производството

Федерација на фармерите на република македонија, во соработка 
со агенцијата за храна и ветеринарство, организираше средби со 
пчеларите. Средбите се реализираа во Кочани и Битола, каде што 
пчеларите имаа можност да се запознаат со позначајните законски 
новини во пчеларството како што се идентификација и регистрација на 
пчелните семејства, критериумите за безбедност за ставање во промет 
на мед и производи од мед за исхрана на луѓе, критериумите за квалитет 
за ставање во промет на мед и производи од мед за исхрана на луѓе, како 
и за директно снабдување на потрошувачите со мед произведен во мали 
количества.

На средбата се дискутираше на кој начин пчеларите треба да ја извршат 
регистрација на пчеларниците, обврска што треба да се заврши до 1 
април оваа година. актуелно прашање, исто така, беше и донесувањето 
на новиот правилник за директно снабдување на потрошувачите со мед, 
според кој производителите на мед се ограничени со количество мед не 
поголемо од еден тон годишно коешто може да го продаваат директно на 
потрошувачите. Во правилникот се предвидени и одредени услови што 
треба да ги исполнат пчеларите, а тоа се: пчелните семејства да бидат 
во добра здравствена состојба, да не бидат третирани со забранети 
супстанции, а медот да се чува во ладни, суви и чисти простории. l



Времето 
благонаклонето за 

презимување

Влијанието на благата зима врз пченицатаАГрОмЕТЕрОЛОГИЈА

Според анализата на досегашните временски 
услови, со сигурност можеме да кажеме дека 
состојбата со житата, како есенски посеви е 
стабилна, презимувањето во овој период е во 

границите на издржливоста на посевите, а дури има и 
индиции дека временските услови се поволни од оние 
што би биле нормални да се очекуваат во овој период од 
зимата.

Посевите во некои региони како Овче Поле, источните 
и североисточните делови од републиката, како  и долж 
Повардарието, се наоѓаат во пониски фази на развој, 
за разлика од Пелагонија. тоа е така поради помалите 
количества врнежи во текот на есента и зимата кои беа 
причина влажноста во почвата да не е на потребното 
ниво, особено онаа во подлабоките слоеви од почвата, 
која претставува поголема и постабилна резерва на вода, 
потребна за пролетниот развој кога и потребите од вода 
ќе бидат многу поголеми.

Повремените затоплувања, отсуството на снежна 
покривка и присуството на сончеви денови во текот на 
зимата со сигурност ни покажуваат дека посевите го 
поминуваат или на некои места и го поминаа стадиумот 
на јаровизација, еден од стадиумите од органогенезата 
на есенските посеви, битен за формирањето на 
репродуктивните органи на посевот, а со тоа и приносот 
на културата.

По стадиумот на јаровизација настапува светлосниот 
стадиум со што се заокружува диференцирањето на 
конусот и формирањето на класот. 

Уште со самиот почеток на вретенење на стеблото во 
раната пролет, со направен надолжен пресек на едно од 
стеблата од братимките се забележува зачетокот на клас 
кај растенијата, со што на многу едноставен начин може 
да се провери состојбата кај растенијата, како и тоа дали 
носат род.

Со исклучок на негативните минимални температури 
кои беа забележани  во текот на декември, кога тие 
достигнаа вредности и до -17ºС, но со присуство на 
снежна покривка, останатиот дел од зимата поминува 
со повисоки температури од просечните, така што 
земјоделците не треба да стравуваат, барем во 
досегашниот тек на презимувањето, дека ќе претрпат 
некакви штети од измрзнувања. Издржливоста на 
есенската пченица во зимски услови е многу поголема 
и во услови без снежна покривка таа издржува на -16 до 
-18ºС. 

Особено се битни температурите на почвата во 
региони каде што се наоѓа јазолот на братење, кој 
всушност е и најосетлив, а тоа се температурите на 
почвата на длабочина од 5 см кои, барем во досегашниот 
тек од зимата, беа позитивни, што се потврди и во 
условите кога неколку дена надворешните минимални 
температури се спуштаа и под -10ºС, овие температури 
се одржуваа од 1-2ºС. l

Пишува: дипл. агр. Ангелко Ангелески, советник за агрометеорологија во УХмр

температурните 
услови за изведување на 

јаровизација се разликуваат во 
зависност од сортата и во зависност 

од времетраењето на условите. така, при 
зимски температури на воздухот од 0-10ºС 
се потребни помалку денови, вообичаено 

околу 2-3 седмици, но таа може да се изведи 
и на пониски температури од овие, па дури 

и негативни, но во тој случај имаме поголемо 
времетраење. Без да поминат посевите низ овој 

стадиум, нема формирање на репродуктивни 
органи, нема семе, а со тоа нема плод и принос. Во 
такви услови пченицата или јачменот формираат 
само корен и листови, се формираат братимките 

во јазолот на братење, нови членчиња при 
вретенењето на стеблото, но на самиот врв носат 

недиференциран конус на раст и нема да се 
формира клас. Времето на поминување на 

стадиумот на јаровизација, исто така, не 
е дефиниран. тој може да се помине и 

во текот на есента, но најчесто се 
случува во зимски услови.
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ГрАДИНАрСТВО

По производството на квалитетен расад доаѓа 
расадувањето кое спаѓа меѓу најважните агро-
технички мерки, бидејќи тоа, во правилен склоп, е 
основен предуслов за постигнување на квалитетен 

род и високи приноси.

расадувањето во погрешен склоп на растенијата пре т
ставува грешка која со ништо не може да се исправи.

 - За постигнување на оптимални резултати многу важно 
е да се знае колку растенија да се расадат на единица 
површина и на кој начин. Освен што е многу значајно 
за големината на плодот, за бројот на растенија на 
м2, големо влијание има и на бројот на плодови по 
растение, како и по китки или гроздови. 

Пред расадувањето, обично се означуваат редовите 
и растенијата во редот. Длабочината на растенијата од 
доматите се движи до зоната на котиледоните. Не треба 

подлабоко бидејќи кореновиот врат е многу осетлив и 
при поголема влажност доаѓа до заболување, па дури и 
до уништување на целиот посев. Обично кај нас во пракса 
доматите се одгледуваат во единечни редови и многу 
ретко во двојни редови.

Вкоренувањето како фаза која доаѓа по расадувањето е 
важна агротехничка мерка и од неа зависи по натамошниот 
развој на растението. Кореновиот си стем секогаш се 
развива правилно ако растојанието во редот е правилно. 

меѓуредовото растојание, исто така, е битно, но тоа зависи 
од хибридот или сортата на доматот.

Постариот (прерастен) расад потешко се вкоренува 
и затоа треба да се практикува таквиот расад да не се 
расадува бидејќи се доцни во производството и се губи од 
родот и приносот.

распоредот на водата по површината е, исто така, битен 
фактор за понатамошниот развој на растението, како и 
изборот на типот на капалките. Производителите, под 
влијание на реклами и нестручни совети, често грешат со 
изборот на системот капка по капка и со видот на капалките, 
како и со поставувањето на типот на почвата.

честото и преобилно наводнување може да доведе 
до задушување и пропаѓање на кореновиот систем и 
угинување на целото растение како резултат на не изба
лансиран водновоздушен режим. l

Пишува: дипл. инж. агр. Стојан Глигоров

Расадувањето – 
значен процес кај 

доматите
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Интегралната заштита – 
лек за доматите

Тута апсолута (Tuta Absoluta)ГрАДИНАрСТВО

тута апсолута е нов штетник на нашите простори, кој 
во Европа е забележан во 2007 година и полека се 
шири на медитеранот. Во македонија за првпат е 
забележан во 2011 година од страна на агрономот 

Крсте Делев од Валандово. 
Иако со својата појава направила големи штети, 

шпанските фармери, како и сите останати фармери од 
медитеранските земји, не се откажаа од одгледувањето 
домати, туку се преориентираа од конвенционална (хемиска 
заштита) на IPM (интегрирана заштита) која подразбира 
употреба на предатори и паразитоиди во комбинација 
со лесни хемиски средства дозволени за употреба во 
интегрираната заштита, како и биолошка заштита (употреба 
на предатори и паразитоиди, без хемиски препарати.

тутата ги напаѓа насадите од фамилијата Solanacea и тоа 
претежно доматите, модриот патлиџан и компирот, а може 
да се најде и кај пиперката и тутунот.

таа може да предизвика штета и до 100% од насадот.
Првите симптоми се појавуваат на листовите и многу 

потсетуваат на мините што ги прави лисниот минер.
За разлика од мините настанати од лисниот минер, 

мините од тута се пошироки и поголеми, а се одликуваат со 
тоа што изметот во листот го буткаат во еден ќош на мината.

може да дојде до вбушување и во стеблото и на тој начин 
таа оневозможува нормален пораст (функционирање) на 
растението. Штети настануваат и со вбушување на ларвата 
во плодот и таквите плодови НЕмаат КОмЕрЦИЈаЛНа 
ВрЕДНОСт. Најголема опасност за нашето производство 
е недоволната информираност на нашите земјоделци 
за техниките и пренвентивните мерки за контрола на 
овој штетник. Овде треба да ги споменеме и ку пу ва њето 

непроверен/не се р  ти   фи-
циран расад, како и ко-
ристењето поло вна амба -
лажа.

Биолошката заш ти-
та постигнува од лични 
ре  зултати во кон тро лата 
на тутата. Во меди те ра-
нските земји про блемот 
го решаваат со IPM инте-
грирана заштита, раз ни 
физички техники, анти ин-
сектни мрежи итн. l

Федерацијата на фармерите на рм уште во 2011 реа-
ги раше за овој проблем објавувајќи текстови во спи-
са нието „моја земја“ и излезе на терен со цел да се 
утврдат микролокациите кои се наоѓаат во струмичкиот, 
валандовскиот и кочанскиот регион. ФФрм иницираше 
и регистрирање на препарати кои ќе им помогнат на 
земјоделците да го заштитат своето производство. Во 
2012 година, со професорите од Земјоделскиот факултет, 
го истакна овој проблем и на прес-конференција пред 
јавноста и побара експертската група за тута апсолута 
формирана во министерството за земјоделство да 
започне да функционира со конкретни чекори, заедно 
со ФФрм да спроведат едукативна кампања на терен 
при што директно ќе бидат инволвирани фармерите. 

Некремнус во акција 
 (паразитира во ларвата која е 
во мината)

Пишува: Стефан Димковски



Системите за контрола на 
производните услови ја 
имаат можноста за зна-
чително зголемување на 

ква литетот на производите, како 
и продолжување на сезоната на 
бербата. Изборот на покривен ма-
теријал е клучен бидејќи тој има 
најголемо влијание на про из-
водниот капацитет на заш титениот 
простор. Покривната кон струкција е регулатор на коли  чеството 
сон чева енергија која ќе стигне до растенијата, но при тоа влијае 
и на влажноста и концентрацијата на јаглерод дио ксид, со што 
има директно влијание на нивниот развој. За да се избере по-
кри вниот материјал што најмногу одговара на потребите на 
производителите како и на условите за развој на растенијата, 
треба да се испитаат сите карактеристики и компатибилноста 
со различен тип на конструкции. Кај оранжериите, во моментов 
најмногу акцент се става на најлонот како покривен материјал. 
Употребата на најлон како покривен материјал кај оранжериите 
се третира како револуционерна. Едноставноста и ниската цена 
го прават најлонот популарен за покривање на оранжериите. 
Голем број новоподигнати оранжерии, како и времени објекти, 
се покриваат со најлон.  Околу 80% од новите оранжерии се 
покриени со најлон, т.е. двослојна полиетиленска фолија. 

Пишува: д-р Гордана Попсимонова

Разгледување на решенија и избор на покровен 
систем
Способноста на покривниот материјал да пренесе 
онолку светлина колку што му е потребно на растението 
за извршување на овој процес е од особена важност. 
Сончевата енергија може да биде спроведена, 
рефлектирана или апсорбирана од атмосферата или 
покривниот материјал на оранжеријата. Спроведената 
светлина е потребна за правилен раст на културите, но 
само мал дел се искористува од страна на културите 
(од 1 до 5%). Остатокот се апсорбира и се реемитува 
во вид на топлина и со тоа се загрева внатрешноста на 
оранжеријата. Овој „стакленички ефект“ е очекуваниот 
резултат од пропустливоста на светлина во заштитениот 
простор, но за да се задржи оптималната температура, 
внатрешната клима се контролира со повремено 

разладување и вентилација. Пропустливоста на светлина 
се одредува со мерење на светлината под покривниот 
материјал на оранжеријата и надвор од оранжеријата, 
односно директно мерење на сончевата светлина. 
Индексот на пропустливост е разликата помеѓу двата 
резултата. Сепак, многу е тешко прецизно да се одреди 
односот на пропустливост на покривниот материјал од 
повеќе причини, меѓу кои спаѓаат и фактичката состојба 
на покривниот материјал (дотраеност) и надворешните 
климатски услови кои значително влијаат на добиените 
вредности. Се препорачува овие мерења да се повторуваат 
неколку пати во текот на производната сезона. Ваквите 
мерења се од големо значење за добивање поквалитетно 
производство и обично се вршат лабораториски. Колку 
вредноста на резултатите е поголема, толку е поквалитетен 
покривниот материјал, но пропустливоста не смее да 
достигне 100%. 

Како да се задржат 

Фактори предизвикани од физичката 
структура на заштитениот простор

• Форма и агол на покривот
• Број и растојание меѓу кровните олуци
• Висина на страничните ѕидови
• Односот меѓу должина и ширина на објектот
• Географска ориентација

светлината и топлината

Покривни системи за оранжерии ГрАДИНАрСТВО
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За повеќе информации како и стручни совети ве молиме контактирајте ја стручната
      служба на холанд Фарминг македонија 

Конзервација на енергија
многу важна карактеристика за покривните материјали е и 

способноста за задржување на топлина. Загубите на енергија се 
јавуваат како резултат од комбинацијата на конвекција, зрачење 
и инфилтрација преку површината на покривната конструкција. 
Конвективните загуби на енергија се вообичаени кај сите тенки 
еднослојни материјали и варираат во зависност од изолациското 
својство на материјалот. треба да се напомене дека изолацијата 
се зголемува со покривање со уште еден слој. На пример, кога два 
слоја најлонска фолија се разделени со мал воздушен меѓупростор, 
загубите на енергија се намалуваат за 30% во споредба со еден 
слој најлонска фолија. Други загуби на енергија се јавуваат 
како резултат на емисијата на енергија од страна на покривниот 
материјал, односно фолијата ја апсорбира внатрешната топлина 
и ја пренесува надвор. Инфилтрациските загуби се јавуваат 
кај отворите на објектот, но и под влијание на надворешните 
ветрови и нивниот правец. Водената кондензација предизвикана 
од испарувањето на водата и повторното доведување во течна 
форма по внатрешната површина на покривната конструкција го 
предизвикува ефектот наречен „латентна топлина“. Но, мора да се 
напомене и дека присуството на вода од внатрешноста на фолијата 
ги спречува инфрацрвените зрачења. Сепак, присуството на 
кондензирана вода во оранжеријата е непосакувано бидејќи доаѓа 
во контакт со растенијата и може да предизвика ширење на болести 
на растенијата. l

Покривни системи за оранжерииГрАДИНАрСТВО

Фактори кои влијаат на пропустливоста на 
сончева светлина

• Годишно време
• Геолокација
• регионални климатски услови
• Доминација на директна или 

филтрирана сончева светлина
• Спектрален квалитет или бранова 

должина на сончевото зрачење
• Својства на покривниот материјал 

(под различни влијанија: климатски 
промени, воздушна загаденост, 
кондензација на влага, прашина и 
акумулација на нечистотии)

Концепт на исхрана кај 
Професионалните фармери

Водорастворливи ѓубрива

фолијарна 
прихрана

прихранување со 
капка по капка

контролирано 
ослободување

Влијание на 
основното ѓубрење
Потреба на 
растението

ВрЕмЕ (месеци)

034 612 139 www.holland farming.mk
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Зголемување на производството 
на индустриските домати

ГРАДИНАРСТВО

Начинот на унапредувањето и 
зголемувањето на производ-
ството на индустриски домат 
за Р. Македонија единствено 

се гледа во воведување и употреба 
на нови технологии на наводнување 
(како што е наводнувањето капка со 
капка), воведувањето фертиригација 
и следењето соодветни протоколи кои 
ќе придонесат за производство екви-
валентно на светските просеци. 

Пред започнувањето со одгледување 
на оваа култура, потребна е детална 
анализа на педоклиматските услови. 
Потребно е консултирање на метео-
ролошките податоци за избегнување 
на рани и доцни мразеви, како и на 
резултатите добиени од почвените 
анализи.

Анализа на почвата треба да се спро-
ведува минимум на секои пет годи-
ни. Во однос на барањата на типот и 
структурата на почвата, доматот нај-
добро поднесува почви со длабочина 
на почвениот слој најмалку 25-30 cm, 
со добра водопропустливост, глинес-

то-илести и песокливо илести почви 
со pH реакција од 6 до 8,5 и електрос-
проводливост под 3 mS/cm.

Минималната температура на воз-
духот во местата на одгледување не 
смее да биде под -2ºС во периодот на 
почеток на вегетацијата. Во фазата на 
цветање максималната температура 
треба да биде под 35ºС и да се избег-
нуваат локалитети со висока релатив-
на влажност на воздухот. Поради ма-
лото и нерамномерно распределено 
количество на врнежи во овој реон, 
неопходно е наводнување.

Плодоред и смена на култури – Дома-
тот не смее да се сади на исто место 
по домат, пиперка, компир. При одгле-
дувањето во монокултура, приносот 
се намалува за 30-40% во однос на 
одгледувањето во плодоред. Доматот 
во плодоредот доаѓа на прво место и 
многу добро реагира на ѓубрење со 
арско ѓубре. 

Ѓубрење – Количеството хранливи ма-
терии за производство на домати се 
одредува во зависност од плодноста 

Систем капка по капка

Пред започнувањето со 
одгледување на оваа кул-

тура потребна е детална 
анализа на педоклимат-
ските услови. Потребно 

е консултирање на мете-
оролошките податоци за 

избегнување на рани и 
доцни мразеви, како и на 

резултатите добиени од 
почвените анализи.

на почвата. На средно плодните почви, 
доматот се ѓубри со 100-120 kg N, 80-
90 kg P2O5 и 100-140 kg K2O по хектар. 
Две третини NPK се даваат пред се-
идбата или садењето, а едно прихра-
нување со NPK треба да се изврши во 
фазата на масовно цветање. Со основ-
ната обработка треба да се изврши и 
ѓубрење со 30-40 t/ha арско ѓубре.

Наводнување – Се препорачува на-
воднување капка по капка. Потребата 
од вода треба да се контролира се-
којдневно. Распоредот на наводну-
вањето зависи од климатските услови, 
фазата на развој и од потребите за вода 
на растението. При еднократната ме-
ханизирана берба, со наводнувањето 
треба да се прекине при појавата на пр-
вите розови плодови (15-30 дена пред 
бербата), односно кога се зрели 30% 
(потешки почви) до 50% (лесни почви).

Берба – Доматите за индустриска об-
работка имаат три категории на зре-
лост – зелени и розови (за конзервна 
индустрија, односно за киселење) и 
црвени за преработка. Нивното пра-
вилно одредување ќе значи помал 
процент на калирање до одредениот 
пазар.

Заштита на растенијата – Заштита-
та на растенијата од болести и штет-
ници треба да биде под надзор на 
стручно лице. Заштитата на расте-
нијата се препорачува да биде во 
согласност со стандардите за ин-
тегрално производство на домат. 
Најзначајни болести на доматот се 
полегнување на расадот (Rhizoctonia 
solani, Pythium sp), пламеница на 
компирот и доматот (Phytophtora 
infestans), црна дамкавост на доматот 
(Alternaria solani). Економски најваж-
ни штетници на доматот се лисните 
совици (Autographa gamma, Mamestra 
brassicae, Mamestra oleracea) и лис-
ните вошки (Macrosiphum euphorbiae, 
Aulacorthum solani).

Производите за заштита на расте-
нијата да се користат само во случај 
ако се надминат „економските праго-
ви“ или ако условите на средината се 
погодни за развој и појава на болести 
и штетници.l

Пишува: дипл. агр. инж. Димче Дамјановски – 
Проект на УСАИД за експанзија на мали бизниси
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ФЕРТиРигАциЈА

Со наводнувањето со системот капка по капка е овозможено и 

контролирано и урамнотежено наводнување и ѓубрење на доматите, 

со што се добива максимален принос.

Подготовка и садење на индустрискиот домат

Очекуван 
принос Фаза на растението

Ѓубрење 
кг/ха/ден

N P205 K20

Домат 
(консумен) 
60-80 т/ха,  
105 дена

Пред сеидба (кг/ха) 
Сеидба-цветање 
цветање - Плод 
Плод - Берба

15 
1,7 
2,8-
3,2 
2,2-
2,7

85 
 

55 
1,7 

2,8-3,2 
4,6-6

Домат 
(индустриски) 
100 т/ха,  
100 дена

Пред сеидба (кг/ха) 
Сеидба-цветање 
цветање - Плод 
Плод - Берба

20 
0,9-2 
3-3,8 
4-4,2

90 
0,3 
3,7 
3

65 
0,5-1,4 
2,8-3,7 
3,7-4,6

Очекуван принос Фаза на растението

Просечна 
пропорција 
N/P205-K20 
за време на фазата 
на раст

Домат 
(консумен) 
60-80 т/ха,  
105 дена

Пред сеидба (кг/ха) 
Сеидба-цветање 
цветање - Плод 
Плод - Берба

1-0-1 
1-0-1 
1-0-2

Домат 
 (индустриски) 
100 т/ха,  
100 дена

Пред сеидба (кг/ха) 
Сеидба-цветање 
цветање - Плод 
Плод - Берба

5-1-5 
1-1-1 
1-0,75-1

Очекуван 
принос Фаза на растението

Останати хранливи елементи 
за време на растот (кг/ха)

CaO MgO

Домат 
(консумен) 
60-80 т/ха,  
105 дена

Пред сеидба (кг/ха) 
Сеидба-цветање 
цветање - Плод 
Плод - Берба

140 30

Домат 
 (индустриски) 
100 т/ха,  
100 дена

Пред сеидба (кг/ха) 
Сеидба-цветање 
цветање - Плод 
Плод - Берба

70 25

Инсталација на латерални црева

Се формира „трап“ кој ќе обезбеди 
соодветно исцедување на вишокот 
вода и ќе овозможи релативна влаж-
ност на ниско ниво. Во зависност од 
парцелата, се поставуваат латерал-
ни црева со растојание на капалките 
помеѓу 30 до 50 см. целиот „трап“ 
се влажни со помош на латерални-
те црева. индустрискиот домат по-
тоа се сади, зависно од сортата, на 
одредено растојание во должина на 
„трапот“.

Наводнување со систем 
капка по капка

Се препорачува наводнување капка 
по капка, со поставување на едно 
латерално црево помеѓу два реда 
со капацитет на проток од 1,6 до 2,6 
литри вода во час со растојание на 
капалките од 30 см за полесни почви 
или 50 см за тешки почви. Во при-
суство на соодветна механизација, 
овие латерални црева можат да се 
вкопаат во почвата на длабочина од 
15 до 30 см. Латералните црева ги 
поврзуваме со секундарниот цевко-
вод кој целосно се контролира од 
главната контролна станица каде 
што се наоѓа и главниот приклучок 
за вода. главната контролна станица 
ја сочинуваат пумпа, филтер, ферти-
лизатор и водомер кој го регулира 
дотокот на вода. целиот систем на 
латерални и секундарни црева е на-
правен од полиетилен, тврд и фле-
ксибилен PVC. 

ПОСТАВуВАњЕ НА СиСТЕМи 
КАПКА ПО КАПКА ЗА 
иНДуСТРиСКи ДОМАТ

Производството на индустриски домат во Р. Македонија се карак-
теризира со многу ниски приноси. Просечниот принос на индус-
трискиот домат изнесува 20-50 тони по хектар, што придонесува за 
намалувањето на површините под оваа култура и нерентабилност 
на производството. Причини за оваа состојба во производството 
на индустрискиот домат најчесто се несоодветниот избор на се-
миња, неследење на соодветни протоколи и недоволна употреба 
на модерните технологии за производство. Како компарација, во 
производството на индустрискиот домат, светските просеци за 
производство на оваа култура изнесуваат 80-150 тони по хектар.l

Програма за наводнување по фази

Развојна фаза – месец Начин на наводнување Количество 

По расадување Капка по капка  1-3 мм дневно 
Мај Капка по капка  3-5 мм дневно
Јуни Капка по капка  5-6 мм дневно
Јули Капка по капка  6 мм дневно

Август Капка по капка  7 мм дневно

Висина на инвестицијата
цената на системот за наводнување капка по капка 
зависи од неколку фактори, како што се позицијата на 
парцелата, пристапот до вода, квалитетот на водата итн. 

инвестицијата за целокупното унапредување на начинот 
на одгледување на индустриски домат и добивање на 

високи приноси (повеќе од 80 т/ха) би била приближно:

	Систем за наводнување 1.500-2.500 ЕуР/ха зависно 
од типот на опремата и положбата на парцелата 

	исхрана на растенијата 1.200-1.800 ЕуР/ха

	Заштита од болести и штетници 500-600 ЕуР/ха
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„умешноста е во гледањето. Тоа е најтешкото. Треба многу да се внимава на 
температурата, на влажноста на воздухот, на почвата. многу е важно проветрувањето. 
во текот на денот треба да се прават проверки и по пет до шест пати, мора постојано да 
се следи состојбата бидејќи една грешка може да го расипе целото производство“, вели 
игор милчев, кој на пет хектари одгледува бостан

Игор милчев од струмичкото село Зубово е млад 
фармер. тој, откако знае за себе, се занимава 
со земјоделство. тој и неговото семејство 
произведуваат зелка, домати, познатата 

ајварка и бостан. До пред дваесетина години во нивното 
производство доминирале другите култури, а бостанот го 
саделе на површина од околу осум декари, но со текот 
на времето заклучиле дека токму оваа култура може да 
биде најисплатлива и денес го имаат на површина од пет 
хектари. 

На почетокот производството било традиционално, го 
саделе со семка, но искуството покажало дека растението 
добиено на ваков начин е неотпорно и подложно на болести 
и угинување, па затоа преминале на производство на 
бостан со калемење. Ваквиот начин се покажал како многу 
успешен, не само поради отпорноста на секакви влијанија, 
туку и поради поголемите приноси.

Игор вели дека процесот на калемење не е едноставен 
бидејќи е потребна голема умешност, време, но и трпение.

„Подготовките, вообичаено, почнуваат кон крајот на 
јануари. Прво се сади тиквата, а по неколку дена и бостанот. 
За површина од пет хектари, колку што садиме ние, потребно 
е да се посадат околу 10.000 корени тиква, исклучително 
лејка, и двојно повеќе бостан бидејќи бостанот е многу 
послаб, неотпорен и секогаш мора да има повеќе. Предвид 
се зeма и можноста од неуспешни обиди при калемењето 

и токму затоа секогаш треба да се има повеќе корени во 
однос на потребното“, вели Игор милчев.

При калемењето на бостанот постојат повеќе техники, 
но според семејството милчеви, најуспешно е косото 
калемење или калемењето на врв.

„За примена на оваа техника, подлогата, односно тиквата, 
треба да биде во фаза на четири развиени листа. техниката 
се состои во засекување на подлогата помеѓу ливчињата. 
Засекувањето е на длабочина до еден сантиметар, дел на 
кој мора многу да се внимава бидејќи ако се засече повеќе 
од потребното, може да дојде до пукање на стеблото од 
подлогата, а тоа значи дека калемењето не е успешно. 
Горните два листа се отстрануваат, а подлогата останува на 
првите два листа. Откако овој дел ќе биде завршен, се прави 
засекување на стеблото од калемот, односно бостанот. тој 
е подготвен за калемење кога ќе го пушти третиот лист. 
И тука се прави засекување на стеблото кое треба да има 
слични димензии со засекот од тиквата поради поуспешно 
спојување. Подлогата и калемот се спојуваат со штипка 
или, пак, се заврзуваат со конец. Искуството покажа дека 
вториот начин, иако е потежок и побавен, дава подобри 
резултати бидејќи со него калеменото растение е поцврстo 
и посигурно“, вели Игор. 

Нашиот соговорник вели дека калемењето не е 
едноставна работа. Сепак, успешноста на производството, 

Пишува: Зоран Ѓоргиев

Најуспешно – косото 
калемење

Одгледување на бостанГрАДИНАрСТВО



освен од калемењето, зависи и од периодот што 
следува потоа.

„Умешноста е во гледањето. тоа е најтешкото. 
треба многу да се внимава на температурата, на 
влажноста на воздухот, на почвата. многу е важно 
проветрувањето. Во текот на денот треба да се прават 
проверки и по пет до шест пати, мора постојано да 
следи состојбата бидејќи една грешка може да го 
расипе целото производство“, додава милчев.

Семејството милчеви има шест члена и сите се 
вклучени во земјоделските активности. моментално 
обработуваат околу десет хектари земјоделско 
земјиште од кои четири хектари ги добиле на 
концесија од државата. Целото земјиште го 
обработуваат со сопствена механизација која веќе е 
подновена и со два нови трактора и приколка, кои ги 
имаат набавено преку Програмата за рурален развој 
или мерката позната како „50-50“. Годинава, едната 
половина од површините, или пет хектари, повторно 
ќе бидат посадени со бостан за кои се потребни 20.000 
калеми. Од нив очекуваат принос од околу 200 тони. 
Велат, и покрај тоа што во последните години има 
проблеми со ниската цена на бостанот, сепак, кога се 
работи за поголемо количество, може да се очекува и 
солидна заработка. l



Зимската ре зидба на пра ските е една од опе-
рациите кои се за должителни за при  мена во 
про изво  дните насади. ре  зидбата има за цел да 
се воспостави фи зиолошка ра мно   тежа помеѓу 

при  растот и плодо но  сењето, да се одржат овошките во 
кондиција, да се обе  збеди добар квалитет на плодовите 
и продолжување на векот на експлоатација на насадите. 
За правилно из ведување на оваа мерка е потребно 
познавање на биологијата и физиологијата на праската 
како овошен вид, специфичностите на соодветните сорти, 
начинот и интензитетот на планираните агротехнички 
мерки, а притоа водејќи сметка и за еколошките услови 
кои се присутни во регионот. Пред да се одлучи за начинот 
и интензитетот на изведувањето на резидбата, потребно 
е да се направи увид на состојбата на насадот и на секоја 
овошка посебно. Општо познато е дека кај праската за 
плодоносење се најдобри мешовитите родни гранчиња 
чија должина изнесува 50-60 см. ако во претходната 
вегетација овошката имала нормален развој, кај неа 
овие гранчиња се најзастапени. Пред производителите 
секогаш се поставува прашањето колку гранчиња треба 
да се остават на една овошка за да се добие висок, но 
истовремено и квалитетен принос.  

Бројот на оставените мешовити родни гранчиња на 
овошка зависи од планираниот принос од насадот по 
единица површина. Потоа приносот по единица површина 
се множи со бројот на плодовите од соодветната сорта 
во 1 кг и се добива потребниот број плодови по единица 
површина. тој број се дели со просечниот број на очекувани 
плодови по гранче, кој е различен за одделни сорти во 
зависност од ранозрелоста. На овој начин се добива број 
на потребни родни гранчиња по единица површина. тој 
број се дели со бројот на овошките по единица површина 
и се добива потребниот број мешани родни гранчиња 
по овошка. На овој начин со резидбата се планира 
очекуваниот принос по овошка. Планираниот принос, пак, 
зависи од староста на насадот, сортата, агротехниката и 
др. Обично по резидбата постојат поголем број ризици кои 
можат да го намалат приносот и поради тоа со резидбата се 
оставаат повеќе гранчиња, а подоцна приносот се коригира 
со проретчувањето. Доколку производителите не можат 
да проценат колкав принос да планираат во наредната 
вегетација, најдобар и најлесен показател за утврдување 
на потребниот број гранчиња е дебелината на стеблото на 
соодветната овошка. ако овошката е во добра кондиција, 
а притоа се планира примена на другите мерки во 
потребните дози, при резидбата треба да се остават по 6-7 
мешовити родни гранчиња на 1 см дијаметар на стеблото. 
Ова значи дека при изведувањето на резидбата не треба да 

се придржува кон некакви шаблони, туку на секоја овошка 
се приоѓа како на посебен случај, а притоа се води сметка 
на основните принципи на резидбата. При резидбата на 
праската, добро развиените мешани родни гранчиња се 
оставаат по должината на родното дрво на растојание 25-30 
см. Прерастените, разгранети едногодишни гранчиња не се 
добри за род и тие треба да се отстрануваат, но ако се на 
погодно место, може да се скратат на 3-4 пупки од кои ќе 
потераат гранчиња за замена во наредната година. Слабо 
развиените гранчиња и мајските китки даваат неквалитетни 
плодови и затоа при резидбата се отстрануваат до основа. 
Водопиите се отстрануваат до основа или се режат на 5-6 
пупки за пополнување на празни места во круната, но 
најдобро е тие да се отстранат со зелена резидба во текот 
на летото. Предвремените гранчиња се режат на 1-2 пупки, 
а доколку има потреба, некое од овие поразвиени гранчиња  
може да се остави за род.

При долгата резидба во основата на свиснатите 
гранчиња се развиваат силни нови гранчиња кои идната 
година служат за замена. Кај кратката резидба послабо 
се развиваат нови мешани родни гранчиња во основата 
поради што за обезбедување на замена за наредната 
година, покрај скратеното мешано родно гранче, се 
остава и по некој чеп од 2-3 пупки (слично како кондири 
кај лозата) од кои во текот на вегетацијата ќе се развијат 
нови мешани родни гранчиња. Постојат сорти праски кои 
формираат цветни пупки при врвот на гранчињата. Кај 
овие сорти не треба да се применува кратката резидба. Со 
цел да се обезбеди потребниот број плодови по овошка и 
да се добие очекуваниот принос, со примена на кратката 
резидба потребно е да се оставаат по 15-20% повеќе родни 
гранчиња во споредба со долгата резидба. l

Пишува: д-р маријан Кипријановски

Правилна
резидба 
кај 
праската

мрежа  за рурален развојОВОШТАрСТВО
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Кај праската се можни два начина на резидба: т.н. кратка и 
долга резидба. Во практиката постои дилема дали мешаните 
родни гранчиња при резидбата треба да се скратуваат или 
да се оставаат цели, односно дали да се применува кратка 
или долга резидба. меѓу научните кругови се препорачуваат 
и двата начина, во зависност од сортиментот, намената на 
плодовите, традицијата,  еколошките услови, застапеноста и 
цената на работната рака, еколошките услови и др. 
Во нашите практика долг период наназад се применуваше 
речиси исклучително долгата резидба. При овој начин 
на режење родните гранчиња не се скратуваат, туку само 
построго се проретчуваат. Долгата резидба на праската е 
придружена со задолжително интензивно проретчување на 
плодовите за чие изведување е потребна бројна работна 
сила. На овој начин се овозможува распоредување на 
поголем број плодови по должината на гранчето. Во текот 
на вегетацијата, под товарот на родот овие гранчиња паѓаат 
надолу, плодовите целосно се изложени на сончевите зраци 
и во нормални услови тие добиваат добра обоеност. Поради 
свисната положба на гранчињата, сите плодови по нивната 
должина не добиваат рамномерен прилив на вода и хранливи 
материи, што предизвикува нееднаков развој и созревање 
на плодовите. Последица од ваквата појава е неуедначен 
квалитет на плодовите и пролонгирање на периодот на 
бербата. Во последниот период во потоплите региони и кај 
праската започнаа да се чувствуваат негативните последици 
од директната изложеност на плодовите на силните сончеви 
зраци во топлите летни денови. Оваа појава повеќе е 
изразена кај плодовите кои се распоредени по должината на 
свиснатите родни гранчиња. 

Од нашите досегашни искуства, онаму каде што се при-
менувани долга и кратка резидба во исти други услови на 
одгледување на насадот, може да го истакнеме следното:

1. кај кратката резидба, како резултат на дополнителна 
операција (скратување на гранчињата) се намалува 
нормата, односно бројот на овошки што еден работник 
може да ги изреже за еден работен ден, и тоа за 20%;   

2.  кај кратката резидба се зголемува нормата за 
проретчување на плодовите за 40%;

3.  кај двата вида резидба потребна е зелена резидба 
со тоа што при кратката резидба изведувањето на 
летните операции е поинтензивно;

4.  кај кратката резидба, зреењето на плодовите е 
поуедначено и бербата се изведува во два наврата, а 
кај долгата резидба во четири наврати; 

5.  при кратката резидба, нормата за берба на плодовите 
се зголемува за 30%; 

6.  вкупниот принос на плодови кај кратката резидба е 
понизок за 15%;

7.  квалитетот на плодовите кај кратката резидба е многу 
подобар и поуедначен. кај долгата резидба 65% од 
плодовите се од екстра класа, додека кај кратката 
резидба 90% од плодовите се со екстра квалитет; 

8.  кај кратката резидба вкупното количество на плодови 
од екстра класа е поголемо за 20%; 

9.  според европските стандарди, кај подоцните сорти, 
за свежа консумација може да се пласираат само 
плодови од екстра класа. цената на плодовите од 
екстра класа е повисока за 2,53 пати во споредба со 
плодовите од другите класи. 

10. вкупната добивка од насадите со кратка резидба 
е повисока за 810% во зависност од цената на 
плодовите од екстра класа. 
 

При кратката резидба мешаните родни 
гранчиња се скратуваат на должина од 25-
35 cm. При овој начин на резидба голем 
дел од долгите гранчиња се отстрануваат, 
со  што се остава помал број на плодови за 
проретчување, а со тоа и помал број работна 
рака за изведување на оваа операција. 
Скратените гранчиња се зајакнати и под 
товарот на родот само се навалуваат, но не 
свиснуваат. На овој начин сите плодови по 
должината на гранчето добиваат рамно-
мерен прилив на храна и вода и имаат 
порамномерен развој и поуедначено време 
на созревање. Кај ваквата положба на 
гранчињата, поголемиот дел од плодовите 
помалку се изложени на директни сончеви 
зраци поради што и опасноста од штети по 
површината на плодовите е помала.  



Поднаслов
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НаднасловРУБРИКА

Кроењето зависи 
од сортата

резидба на виновата лозаЛОЗАрСТВО

Пишува: проф. д-р Климе Белески

Виновата лоза, по паѓањето на листот, од почетокот 
на ноември се наоѓа во фаза на органско мирување. 
Оваа фаза завршува кон крајот на јануари, кога 
зимските окца можат да се развијат во ластари, 

но тоа сепак не се случува поради сè уште неповолните 
климатски услови, кои траат до крајот на март. Дотогаш 
треба навреме да се изврши резидбата, која мора да биде 
добро и стручно испланирана. Начинот на кроење зависи 
и од сортата. Скоро сите вински сорти од кои се добиваат 
врвни вина бараат мешовита до долга резидба („мерло“, 
„каберне совињон“, „траминец“, „шардоне“, „рајнски 
ризлинг“ и др.). 

ако за некоја сорта се спомнува дека има коефициент на 
родност од 1,3, тоа значи дека од оставени, на пример, 13 
окца може да очекуваме 17 грозда по лоза. ако се работи 
за сортата „шардоне“, со просечна маса на гроздот од 120 г, 
тогаш ќе добиеме принос од 2,04 кг по лоза.

При кроењето треба да се посвети внимание и на 
дебелината на едногодишните ластари кои се оставаат 

Што сакаме да постигнеме со резидбата? 
Откако ќе се одреди терминот за резидба, следното значајно 
прашање што се поставува е: што сакаме да постигнеме со 
резидбата? Врвни вина се добиваат со минимален принос 
по лоза кој се движи од 0,9 до 1,2 кг. За да се постигне тоа, 
пред сè, треба да се оди на подигнување на интензивни 
лозови насади, каде што растојанието на садење меѓу 
лозите во редот ќе биде од 0,7 до 0,8 м, а системот на 
одгледување еден лак и еден кондир (еднокрак Гијов 
начин). Со ваквиот начин на садење се добива максимален 
квалитет на грозјето, а во приносите генерално не се губи 
многу, затоа што се зголемува бројот на лози на еден хектар 
површина. Во македонија, најчест систем на резидба е 
двокракиот Гијов, со оставање на два лака и два кондира 
за замена. Во планирањето на приносот треба да се има 
предвид и тоа дека сите окца на лакот не се родни и дека 
секогаш треба да се остави некое окце повеќе, а кога ќе се 
појават гроздовите, лесно е да се контролира приносот со 
нивно дополнително проретчување.   

за род. Идеалната дебелина треба да биде од 8 до 12 
мм (дебелина на молив). Подебелите ластари имаат 
проширени (сунѓерести) спроводни садови кои повеќе 
задржуваат вода и со тоа полесно измзрнуваат. Пред да се 
почне со кроењето, алатот кој се користи (ножици и пили) 
треба задолжително да се дезинфицира со чист алкохол 
и, секако, да биде доволно остар. ако во насадите има 
лози заразени со вируси, фитоплазми и сл., неопходно е 
тие претходно да бидат обележани и на крај посебно да се 
кројат за да не се пренесе заразата на останатите здрави 
лози. Во исто време со кроењето или потоа, пожелно 
е лозата да се исчисти од старата кора од стеблото и 
повеќегодишниот дел, бидејќи под неа презимуваат 
штетници и предизвикувачи на болести кои подоцна, со 
почетокот на вегетацијата, се активираат. тоа може да 
се направи рачно со помош на ракавици или со челична 
четка, но треба да се внимава да не се оштетат спроводните 
садови на стеблото. Откако ќе се искрои целото лозје, сите 
отстранети ластари треба да се изнесат надвор од насадот. 
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На крај, откако ќе се заврзат ос-
та  вените лакови за првата жица, 
не опходно е да се изврши пре ве-
нтивна, зимска заштита од болести. 
Препорачливо е да се извршат две 
зим ски прскања. Првото зимско 
прска ње треба да се направи кон сре-
дината на февруари, а најдоцна до 
средината на март, кога виновата лоза 
сè уште се наоѓа во фаза на мирување 
и се однесува на заштита од црната 
дамкавост (Phomopsis viticola). За ова 
прво прскање треба да се употребат 
препарати на база на бакар и тоа може 
да биде со класична бордовска чорба 
во концентрација од 2-3% или, пак, 
со готови фабрички препарати при 
што концентрацијата треба да биде 
три пати повисока од пропишаната. 
Второто прскање е против разни 
штетници (Eriophies vitis, Epitrimerus 
vitis) и се изведува непосредно пред 
отворањето на окцата, односно кога 
тие се набабрени, а се користат ма-
слени препарати во комбинација со 
сулфурни и бакарни препарати. 

Сите овие активности се само по-
четок и главен предуслов за успешна 
лозарска година. ако бидете доследни 
до крај, ќе се радувате на првиот со-
бран грозд, во кој се наоѓа Вашата 
приказна за тоа како се прави добро 
грозје, зошто, конечно, виното се 
прави на лозата. l 

Зошто е важна резидбата? 
Во слободната природа виновата лоза има многу развиено 
стебло и се одликува со нередовна родност. Паралелно 
со брзиот раст и развој на ластарите, формирањето на 
репродуктивните органи во вакви услови е нерамномерно, 
а со тоа и квалитетот на грозјето е слаб. Под 
влијание на човекот, односот на создавање 
на вегетативни и генеративни органи е во 
рамнотежа, а тоа на виновата лоза и овозможува 
долг живот и редовно плодоносење. 
резидбата е најзначајна ампелотехничка 
мерка која придонесува за воспоставување на 
оптимален однос помеѓу растењето и развојот на 
одделни органи на виновата лоза. традицијата 
на режење на виновата лоза е стара колку и 
нејзиното одгледување. римјаните први ги 
опишале сортите и системите на одгледување. 
Со резидбата се создава и одржува системот 
на одгледување на виновата лоза што најмногу 
и одговара, а е во корелација со сортата, 
климатските и почвените услови. Со избраниот 
систем на одгледување се овозможува 
квалитетна примена на сите агротехнички и 
ампелотехнички мерки.
Со резидбата на виновата лоза се означува 
почетокот на новата сезона за лозарите. 
Предвид треба да се има дека зимските окца 
измрзнуваат на температура од -13ºC до -15ºC, 
едногодишните зрели ластари од -18ºC до -20ºC, 
а повеќегодишниот надземен дел на -25ºC. 
Предоцната резидба го засилува „солзењето“, а со тоа и 
губењето на хранливите материи. Прекумерното солзење 

може да доведе до гушење на зимското окце, ако течноста 
се слева преку окцето, посебно во случај кога пресекот е 
неправилно извршен. Пресекот треба да биде изведен 
2-3 см над последното окце и тоа накосо од спротивната  
страна на окцето.  

текстот е подготвен во рамки на активностите на ЕПИЦЕНтар 
Интернационал Скопје, за унапредување на секторот за свежо 
овошје и зеленчук, поддржани од Програмата агбиз на УСаИД.
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Посета на бизнисмени на Fritlogistica 2013ОВОШТАрСТВО

Германскиот саем Fruitlogistica, водечкиот настан 
во глобални рамки за синџирот на свежо овошје и 
зеленчук, и оваа година ги надмина очекувањата. Во 
текот на трите дена од саемот (6-8 февруари 2013) 

повеќе од 2.500 излагачи од 78 земји од светот, како и 58.000 
посетители од 130 земји, имаа можност за  извонредни контакти 
со производителите, трговците, претставниците на науката, 
истражувачите на пазарот, производителите на заштитни 
средства и опрема. Дополнително, клучните претставници 
од светот на земјоделската политика дојдоа во Берлин, 
вклучувајќи дванаесет министри за земјоделство, а саемот 
беше следен од страна на 750 медиумски претставници од 37 
земји од светот. На саемот се претставени повеќе од стотина 
нови технологии и достигнувања во областа на земјоделството. 
меѓу најзначајните технологии од интерес за нашите компании 
беа: иновативни системи за автоматско пакување на овошје, 
чистење и селекција, систем за автоматски избор на валкани 
и/или скршени кутии која им овозможува на операторите 
да имаат корист и во управувањето со пакувањето, чистење 
и миење и значителна заштеда на енергија, електронско 
сортирање на мали и нежни производи (овошје и зеленчук), 
како што се цреши и домати, интегриран систем за управување 
со комбинирање на генетиката, корисни инсекти и заштита 
на насадите во лозарството, како и софтверски алатки за 
интегрирано производство и мониторинг. Основниот заклучок 
од саемот во однос на извозот е дека ЕУ останува најважниот 
пазар за овој сектор, а барањата на пазарот на ЕУ не се 
променети, но спецификите на побарувачката се поврзани со 
барањата на крајниот купувач. l

На национален штанд на германскиот саем Fruitlo-
gistica се претставија и македонски компании: БаЏО, 
ЕКООаЗа СамаНДОВ, ГД тИКВЕШ, ПЕрмИНДЕКС, 
аГрОЛОЗар, аГрОКаЛЕм, ФрУтаГрОЗД, КСЕНОС, 
тУраН, ЖИтО. Целосниот настап беше организиран 
од ЕПИЦЕНтар Интернационал која како 
консултантска куќа ги спроведува активностите за 
поддршка на синџирот за свежо овошје и зеленчук 
од Програмата агБиз на УСаИД, а поддршка беше 
дадена и од министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. На посебен пулт беа 
промовирани можностите за инвестирање и за извоз 
од република македонија каде што беа претставени 
мЗШВ и ИНВЕСт македонија.
Националното претставување преку впечатливо 
дизајнираниот штанд беше забележано од 
петнаесетина медиумски куќи од Европа и од 
Германија и предизвика интерес кај огромен број 
посетители. Штандот беше посетен и од страна на 
амбасадорот на рм во Германија, Н.Е. г-ѓа Корнелија 
Утевска Глигоровска, како и од страна на директорот 
на агенцијата за промоција на инвестициите и 
извозот, Инвест македонија, г-дин Висар Фида. 
Голем број консултанти и компании од регионот со 
кои ЕПИЦЕНтар Интернационал има соработка 
го посетија штандот и остварија понатамошни 
контакти со нашите бизнисмени. Дополнително, 
нашите компании оваа година, во рамките на трите 
дена од саемот, остварија преку 120 состаноци со 

потенцијални партнери и соработници, 
пред сè, од европските пазари. 
Саемот има огромно значење за 
секторот свежо овошје и зеленчук 
за република македонија и како 
таков е особено важен за нашите 
производители и извозници. Заеднички 
заклучок на сите компании е дека 
континуираното претставување на овој 
саем е неопходно за зголемување на 
извозот и настапот на ЕУ-пазарите. 

Нови трендови за

Новитет обоена нектарина
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Кољо Костадинов од селото мокриево, заедно со 
своето семејство, скоро петнаесетина години се 
занимава со одгледување на кози. Започнал  со 
19 кози, а стасал до 100 глави. Идејата ја добил 

во Грција каде што работел на фарма за кози. Имајќи 
предвид дека неговото родно мокриево располага со 
идеални услови за сточарство, по неколкугодишната 
работа во Грција, решил да се врати дома и наместо за 
друг, да работи за самиот себе. На почетокот не било 
лесно, но решил да успее, посебно откако увидел дека во 
целата работа може да има и математика. Вели дека не е 
лесно, но доколку се сака, сè може да се постигне, а ако 
се посветиш максимално, успехот е неизбежен.

„Козата е многу осетлива, посебно на климатските 
промени во зимно време. треба многу работа, многу труд, 
секојдневна посветеност, ама исплатливо е. Посебно е 
добро што во последно време, козјото млеко и месо сè 
повеќе се барани. Луѓето стануваат свесни дека козата 
е едно од најчистите животни. таа, кога ќе излезе на 
пасење, знае да го одбере само најчистото и најдоброто. 

Во просек произведувам  десетина тони млеко годишно. 
Најголемиот дел од млекото го давам во млекарниците 
во регионот, а еден дел останува за производство на 
сирење и урда и тоа исклучително по нарачка“, вели 
Кољо Костадинов. За него е добредојдена поддршката 
што ја добива од државата во вид на субвенции. тие 
средства многу му помогнале да го зголеми стадото, 
а со тоа и производството на млеко. Се надева дека 
ваквата поддршка ќе продолжи, а доколку биде така, 
размислува за проширување и осовременување на 
фармата. модернизирањето на фармата за него ќе значи 
и проширување на производството на млеко и сирење. 
Неговата желба е стадото од стотина кози да биде 
дуплирано. l  

Пишува: Зоран Ѓоргиев

Одгледувањето кози – семеен бизнис на Костадинови СТОЧАрСТВО
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На квалитетот и трајноста на јаболката големо 
влијание има времето, начинот на берба и, пред 
сè, манипулацијата со плодовите. Задача на 
плодочувалиштата е да обезбедат зачувување на 

морфолошките и биохемиските особини на плодовите. Со 
правилно чување, се намалуваат загубите, а истовремено 
се одржува квалитетот на плодовите. 

Најдобри плодови за чување се оние кои ја достигнале 
својата технолошка, но не и биолошка зрелост, затоа што 
нивното созревање е бавно и подолго време може да се чуваат. 
Препорачаните услови за чување на јаболкото се температура 
од -1ºC до 4ºC и влажност на воздухот од 90 до 95%, во зависност 
од сортата. Во моментов во Преспа, како производен регион, 
најголем дел од плодочувалиштата се адаптирани магацински 
простории и неопходно е инвестирање во ладилници со 
контролирана атмосфера.

На чувањето на јаболкото големо влијание има влажноста 
на воздухот, температурата, составот на атмосферата, степенот 
на оштетеност на плодовите, како и степенот на инфекција 
од микроорганизмите. Кај раните сорти главно се јавува 
зголемена продукција на етилен, поради што и многу побрзо 
созреваат, додека кај доцните сорти продукцијата на етилен 
е многу помала и поради тоа и нивното созревање е многу 
побавно. Загубата на вода преку транспирација на плодовите 
не значи само загуба на масата на плодовите, туку се влошуваат 
и изгледот и квалитетот на плодовите.

регулирањето на температурата е една од најважните 
алатки за продолжување на рокот на траење на овошјето. 

Пишува:  доц. д-р Тошо Арсов, факултет за  
земјоделски науки и храна – Скопје, Ефтим 
Петковски, студент на факултетот за  
земјоделски науки и храна – Скопје

Во село Долна Бела црква, Ресен, во 
периодот 2010- 2012 година е спро ве-
дено истражување кое имаше  за цел 
да се утврди која од испитаните шест 
сорти јаболка (златен делишес, ред-

чиф, муцу, грени смит, чадел и ај да ред) 
кои се одгледуваат во Преспа, имаат 

најдобри, а која најлоши ка рак  тер-
истики при чување во обични  

пло до чу валишта. Карактеристика на 
обичните пло до чу валишта е тоа што 

температурата е варијабилна и зависна 
од темп е ра турата во надворешната 

средина. Тоа е причината која 
предизвикува да постои голема 

разлика во чувањето и загубите помеѓу 
раните и доцните сорти.

Обично плодочувалиште

од истражувањето се добија следните резултати:
Плодовите од сортите „зладен делишес“ и „редчиф“ 

во периодот на чување од 25.10. до 25.4. имаат 
најкратко време на чување и најголеми загуби, односно 
плодовите на овие две сорти имаат 100% загуба до 10 
март. Загубите на плодовите се од типот на брашнавост, 
смежуреност, како и гниење на плодовите. Овие две 
сорти имаат најголема употребна вредност до февруари. 

Сортата „муцу“ до 25.4. има само 8% загуба, меѓутоа 
во април на плодовите веќе се појавени темни пеги и 
тие не се конзумно употребливи. Сортите „ајдаред“ 
(13%), „чадел“ (13%) и „грени смит“ (10%) покажуваат 
најмали загуби во однос на масата и го задржуваат 
свежиот вкус, па според тоа може да констатираме дека 
овие три сорти имаат најголема употребна вредност 
до месец април. Кај плодовите од сортата „ајдаред“ 
се јавуваат загуби од типот на гнили плодови, додека 
кај плодовите од сортите „чадел“ и „грени смит“ на 
плодовите повеќе се јавуваат темни пеги и брашнавост. 
Сортата „ајдаред“ има мало кало и најдобро се чува 
во обични плодочувалишта. тоа е една од причините 
поради коишто оваа сорта е најзастапена во Преспа. l

од 
сортата

Калирање на 
јаболката 
во зависност



Заштита на 
КОСКЕСТОТО 
ОвОшје 

ОВОШТАРСТВОСовет од „Хемомак пестициди“

З
а квалитетно производ-
ство и продуктивност на 
коскестото овошје големо 
значење има хемиската 
заштита, која започнува 

уште во периодот на мирување на 
вегетацијата. За сузбивање на пре-
зимувачките форми на габичните за-
болувања се користи бакарниот фун-
гицид FUNGURAN OH во доза од 3 кг/
ха во комбинација со БЕЛО МАСЛО 
во количество од 20 л/ха, за сузби-
вање на презимувачките инсекти 
заедно со системичниот инсекто-
акарицид PERFEKTHION во доза од 1 
л/ха.  Следен третман на коскестите 
овошки е во фаза на напукнување 
на пупките со користење на DELAN 
700 WG во доза од 0,7-1 кг/ха. DELAN 
700 WG се користи за сузбивање на 
сачменката и сузбивање на кадра-
воста на листот на праската (Taphrina 
deformans) која може да предизвика 
намалување на приносот и комплет-
но уништување на овошката. За суз-
бивање на Monilia laxa причинител 
на сушење на цветовите потребни се 
два третмана. Во фазата на почеток 
на цветање се употребува SIGNUM 
во доза од 0,7 кг/ха. SIGNUM е сис-
темичен и превентивен фунгицид со 
многу широк спектар на дејство. Во 
комбинација со SIGNUM се користи 
и инсектицидот NURELLE D во доза 
од 1 л/ха за сузбивање на штетните 
инсекти. За комплетно уништување 
на Monilia laxa, потребно е повторно 

третман со препаратот SIGNUM во 
доза од 0,7 кг/ха во фазата на пол-
но цветање. Во фазата на форми-
рање на плодови коскестото овошје 
може да биде нападнато од Monilia 
fructigena која главно ги напаѓа 
плодовите. За таа цел употребу-
ваме INDAR во количество од 1 л/
ха кој одлично дејствува на Monilia 
fructigena. За сузбивање на сипа-
ницата употребуваме DELAN 700 WG 
во доза од 0,7-1 кг/ха. Во оваа фаза 
го употребуваме и новиот афицид 
TEPEKI во доза од 140 г/ха. TEPEKI 
ни претставува нов афицид со нова 
активна материја flonikamid кој има 
специфичен начин на дејство против 
вошките, трипсот и белокрилката. Во 
фазата на зрно на грашок употребу-
ваме контактен фунгицид за заш-
тита од сипаницата DITHANE M-45 
во доза од 2-2,5 кг/ха или POLYRAM 
во количество од 2 кг/ха. Штетните 
инсекти кои во текот на вегетација-
та ги развиваат своите наредни ге-
нерации успешно ги решаваме под 
економскиот праг на штетност со ин-
стектицидот NURELLE D во доза од 
1 л/ха. За уништување на штетните 
пајачиња во текот на вегетацијата 
ги решаваме со акарицидот MASAI 
во количество од 0,3-0,5 кг/ха. Како 
последен инсектицид кој го употре-
буваме поради кратката каренца е 
FASTAC 10 EC во доза од 0,3 л/ха во 
комбинација со DITHANE M-45 во 
доза од 2-2,5 кг/ха. l
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Пишува: дипл. земјод. инж. Благојче Димитриев
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Комерцијализацијата на 
розе вината зема голем 
замав низ целиот свет. Од 
техничка гледна точка, розе 
вината се на половина пат 
помеѓу белите и црвените 
вина, а самото производство 
вклучува одредени 
проблеми кои е потребно да 
се истражат и да се решат

развивање на 
техники за 
розе вина

Историски гледано, розе вината биле 
карактеризирани како суви и деликатни, пред 
сè, вината од анжу и Лоара во Франција, но 
денес трендот оди кон полни вина со тело, 

произведени од сорти како Syrah, Grenache и Carignan во 
Прованса, како и од Languedoc. Во Франција, розе вината 
се продаваат подобро од белите вина. Во СаД, исто така, 
е забележано зголемување на производството на грозје 
кое се употребува за правење на розе вина. Во 2006 
година светското производство на розе вино се движеше 
околу 21,5 милиони хектолитри или 9% од вкупното 
производство на вино. Денес, во просек, близу девет 
шишиња од сто продадени се розе со тренд тој процент 
да се зголемува. 

Комерцијализацијата на розе вината зема голем замав 
низ целиот свет. Од техничка гледна точка, розе вината се 
на половина пат помеѓу белите (се избегнува екстракцијата 
на фенолни и танински компоненти) и црвените вина (со 
потенцијален проблем во бојата и структурата), а самото 
производство вклучува одредени проблеми кои е потребно 
да се истражат и да се решат. Користењето односно 
употребата на т.н. кратка претферментативна ладна 
мацерација на гроздовата каша при производството на 
висококвалитетни розе вина доведува до производство на 
деликатни розе вина со нежна структура кои многу брзо се 
развиваат и престаруваат. Еден од показателите на тоа е 
прераната појава на млечни ароми кои многу брзо стануваат 
предминантни доминантни во однос на овошните.

Една од задачите на едукативниот тренинг-центар ЕтЦ 
(експерименталната винарија) при Земјоделскиот институт 
во Скопје е токму одредување и развивање на техники 
кои можат да помогнат во зголемување на овошноста 
и ароматната стабилност на розе вината вклучувајќи: 
менаџирање на јаболчно-млечната ферментација (ЈмФ), 
употреба на одредени квасци и ензими со цел да се зголеми 
ароматниот потенцијал и употреба на инактивни квасци за 
стабилизација на веќе создадената арома.

Досегашните испитувања направени во ЕтЦ, поврзани 
со применетата технологија на производство на розе 
вино, укажуваат дека факторите кои имаат најголемо 
влијание т.е. импакт на сензорниот квалитет на розе 
вината, се применетата технологија и изборот на грозје, т.е. 
потенцијалот на сортата. Од хемиски аспект, содржината на 
виши масни киселини, терпеноиди, етил естри, диацетил, 
дамасценон и окталактони се смета дека позитивно влијае на 
задржување на комплексниот ароматен по тенцијал. Во мали 

концентрации диацетилот може да ја зголеми овошноста, 
посебно аромите на ситнозрнесто црвено овошје (јагода 
и малина). Интензивното бистрење на ширата пред 
алкохолната ферментација доведува до генерирање на 
процесот на создавање на етил естри од виши масни 
киселини што доведува до зголемување на овошноста. 
Исхраната на квасецот за време на аФ е од огромно значење 
во намалувањето на стресот и појавата на сензорните 
дефекти. l

Пишува: проф. д-р Горан миланов

вообичаениот процес на добивање на розе вино е 
претставен на следниот начин:

• мелење на грозје со отстранување на петелките;
• Сулфурирање и ензимирање на кашата;
• Ладење на гроздовата каша на температура од 12 до 

14ºC и нејзина мацерација во период од 3 до 6 часа, 
во зависност од саканиот интензитет на бојата;

• Одвојување на ширата од гроздовата каша во 
атмосфера на CO2 гас и пресување;

• таложење на ширата на температура од 10ºC за 
време од 24 до 48 часа и одвојување од грубиот 
талог до постигнување на бистрина од 70 до 90 НтУ;

• алкохолна ферментација со додавање на 
селекциониран квасец 25 г/хл, 20 г/хл инактивен 
квасец и 15 г/хл храна за квасец во ширата и 15 
г/хл храна за квасец кога релативната густина 
изнесува 1.070 и одржување на температурата на 
ферментација од 15 до 18ºC;

• Постферментациски третмани. 

Експерименталната винарија при Земјоделскиот институт во СкопјеЛОЗАрСТВО
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резидбата на кивите започнува во периодот на 
формирање со поткратување на садницата при 
садењето и трае сè до конечното формирање 
на системот на одгледување.резидбата на род 

почнува од почетокот на плодоносењето и трае сè додека 
е овошката способна да плодоноси. резидбата, како и 
кај останатите видови овошки, се извршува во периодот 
на зимското мирување и во периодот на вегетацијата. 
Зимската резидба се извршува со цел на актинидијата 
да и се остават доволен број правилно распоредени 
едногодишни ластари. Ластарите се оставаат по должина 
на централната водилка на растојание од 25 до 35 см. 
На актинидијата се остава толкав број родни ластари со 
коишто таа ќе може во текот на вегетацијата нормално да 
вегетира, а должината на родните ластари и резниците 
се остава и со резидбата се движи од 2 до 8 пупки. Кај 
актинидијата се родни пупките од второто до осмото 

колено на ластарот и при резидбата се оставаат ластари со 
наведената должина. Правилниот распоред и доволниот 
број оставени родни ластари е од посебна важност при 
резидбата на актинидијата. Во текот на вегетацијата се 
изведува и летна резидба која се врши од еднаш до три 
пати, што зависи од бујноста и од должината на самите 
ластари. l

ефекти од резидба кај кивите
• подобро струење на воздухот и повеќе светлина, со 

што се овозможува намалување на условите од напад 
на габични заболувања;

• полесна заштита; 
• подобри услови за дозревање на плодовите и 

формирање на цветни пупки за наредната година;
• Полесен пристап на пчелите при оплодувањето.

Пишува: дипл. агр. Стојан ГлигоровРезидба на киви

ОВОШТАрСТВО



при прегледот, во исто време се 
прави и анализа на друштвото, 
а она што ќе го забележиме го 
запишуваме во дневникот за секое 
семејство пооделно. често се случува 
во дневникот да биде запишано 
„помор“, кој од година во година е сè 
поголем во последните десет години. 
ваквите друштва веднаш се затвораат 
и што побрзо во следната пригода се 
расчистува со нив.

Пролетен преглед

Пишува: раде Каранфиловски 

Активности во мартПЧЕЛАрСТВО

Главниот пролетен преглед, според годи на-
шните метеоролошки услови, можеше да се 
направи и во февруари. При овој преглед 
добро ќе ги видиме резултатите од зимувањето 

и недостатоците што се појавиле преку зимата. Некои 
од тие недостатоци ќе се отстранат, а за некои е 
веќе доцна (смртноста). За добра работа со пчелите, 
температурата би требало да биде над 14-16ºС. При 
прегледот, во исто време се прави и анализа на 
друштвото, а она што ќе го забележиме го запишуваме 
во дневникот за секое семејство пооделно. Често се 
случува во дневникот да биде запишано „ПОмОр“ кој 
од година во година е сè поголем во последните десет 
години. Ваквите друштва веднаш се затвораат и што 
побрзо, во следната пригода, се расчистува со нив. Со 
најголема оценка се означуваат друштвата со најголем 
број пчели и со зачувана јакост и компактност. Од нив 
следното лето ќе се произведуваат матици и роеви. 
Се набљудува дали во средината на клубето има 
легло, состојбата на рамките со мед и дали има траги 
од ноземоза. Од мртвите друштва се земаат пчели во 
книжна кеса кои треба да се испратат на испитување 
во некоја ветеринарна институција. Ваквиот преглед 
не треба да трае повеќе од пет минути. таму каде што 
е сомнително за храна, може да се додаде една до 
две погачи за прихрана, а тие што планираат ваква 
вештачка прихрана сега е време да ја постават. 

Кога ќе се заврши прегледот, во некој ден кога нема 
лет на пчелите, се отвораат кошниците од изумрените 
друштва и детално се прегледуваат, се чистат од 
изумрените пчели (кои се спалуваат), а се отстрануваат 
и рамките со мед, додека празните рамки и оние кои не 
чинат одат на топење.  

медот што останал во кошницата на мртвото друштво 
треба добро да се испита пред да се даде на други пчели. 
Најчесто, овој мед оди за други намени. 
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Пишува: раде Каранфиловски, Апицентар - Битола
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Сите друштва кои се запишани како сомнителни во 
следните денови, кога температурата е повисока од 18оС, 
повторно се отвораат и се отстрануваат сите недостатоци, 
а тоа може да биде: додавање на млада матица, храна, 
стеснување на клубето и негово поголемо затоплување. Кога 
сме кај затоплувањето, во ова време кошниците треба да 
бидат максимално затоплени. 

март е месец кога активно се врши замена на старите 
зимски пчели со млади пролетни, па често се јавува расчекор 
во бројноста на пчелите, односно многу повеќе пчели 
изумираат отколку што се испилуваат. Оваа појава често 
доведува до изладување на и онака тешко стекнатото легло 
и доаѓа до угинување на друштвата. За да не дојде до ова, 
ваквите друштва треба да се следат и во одреден момент 
да им се помогне со 300-400 грама пчели, т.е. со 3.000-4.000 
пчели. Да не заборавиме дека смртноста е многу присутна сè 
до цветањето на сливите. Се вели: „Ќе преживеат друштвата 
кои ќе го поминат цветањето на сливите“. 

Сè почесто помор кај пчелите
Последните години често се случува помор на пчели 

во повеќе краишта од нашата земја. Прогнозите се уште 
пострашни: „пчелите ќе исчезнат“, „европските раси на пчели 
масовно и без исклучок изумираат“ и сл. Причините за таквиот 
колапс се најразлични, а често пати и збирни. Зачестената 
смртност уште повеќе го отежнува работењето со пчелите и 
најверојатно ќе бидат потребни нови техники на пчеларење. 
Ова кажува дека пчеларењето е сè потешко, а бидејќи 
земјоделството многу зависи од пчеларството, односно 
пчеларството го зголемува приносот кај културите од 30 до 
70%, треба итно да се преземат мерки за заштита на пчелите. 
За да не се изгубат овие скапоцени животинчиња, потребно 
е државата да обрне поголемо внимание за нивниот развој и 
опстанок. Потребна е и поголема едукација на пчеларите, за и 
тие да придонесат во решавањето на овој проблем. l

Доколку сакате да добивате „моја земја’’, 
единствено списание за земјоделство и рурален 
развој може да се претплатите и да станете дел 
од актуелните збидувања во аграрот.
Секој нов претплатник добива комплет од 
претходно објавените изданија на списанието. 
Едноставен и брз начин на претплата

1. Пополнување на уплатница и плаќање во 
банка

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

Контакт лице Благојче Најдовски се со цел да се 
ажурира вашата адреса за домашна достава на 
списанието.
Уште побрзо и едноствно
Претплатување во петте регионални канцеларии 
на ФФрм во Скопје, Битола, Гостивар, Кочани и 
Струмица.
може да уплатите за 
> шестмесечна претплaта 300 денари
> годишна претплата550 денари

акција и реакција за „моја земја”



Во фармата на Санде милцов најпривлечни од сите птици се папагалите кои се празник за 
очите со разноликоста на бои и украсните пердуви. тука можат да се видат ара, какаду, жоко, 
александри и др. Цената на овие убави папагали достигнува од 10 до 1.500 евра

АГрОАЛТЕрНАТИВА

Најлесно можете да го најдете Санде милцов во кочанското село 
Оризари, затоа што оддалеку се слушаат неговите птици. Вака 
велат мештаните од овој крај. По влегувањето во неговиот 
двор, и самите се уверивме во тоа. На површина од 600 м2 се 

наоѓаат кафези со близу 1.200 разновидни егзотични птици од целиот 
свет кои пеат по цел ден. Санде ја наследил љубовта кон ваквите птици 
од својот дедо. Се сеќава дека започнал да одгледува украсни гулаби 
и кокошки уште од своето рано детство. Денес е сосема друга сликата 
од онаа на почетокот бидејќи сега има ретки птици донесени од целиот 
свет. Најупадливи се, секако, папагалите кои се празник за очите со 
разноликоста на бои и украсните пердуви, а меѓу нив се ара, какаду, 
жоко, александри и др. Цената на овие убави папагали достигнува од 
10 до 1.500 евра. 

„Во зависност од расата на папагалите, се применува различна 
исхрана. тие најмногу јадат сончоглед, просо, коноп, јаболко, портокал, 
банани, зелена салата, спанаќ, морков“, вели милцов.

размножувањето и чувањето во јато на папагалите е различно. 
Ситните папагали, како што се тигрици, нимфи, розенколиси, се 
размножуваат и до пет пати во текот на годината. Средните по големина, 
како што се розела, пенанта, мал александар и други, се размножуваат 
два пати во текот на годината. Големите папагали (ара, какаду, жоко и 
др.) се размножуваат еднаш годишно. За разможување на папагалите 
мора да има однапред формиран пар кој се храни со соодветна исхрана. 
Времето на парење е различно. Некои се парат во зимскиот, а други 
во летниот период, а по парењето женката снесува околу пет јајца и по 

21 ден се испилувааат 
малите папагали. 

„Животниот век на 
папагалите зависи од 
ус ловите на чување. 
Не     кои достигнуваат 
жи     вот и до 80 години. 
тем   пературата на чу ва-
ње зависи од ра сата. 
Не  кои из држуваат и до 
–40ºС,  а други пак ба-
раат затоплување и во 
зим  скиот период“, вели 
милцов. l

Пишува: Стојан Лазаров

на фармата има и разни раси на фазани, 
и тоа златни, платински, дијамантски, 
сре бре ни и др. чувањето на овие фазани 
не ба ра посебни услови затоа што 
македонската кли  ма им одговара. бојата 
на пердувите на фа  заните се добива по 
првото митарење. ис храната, вели санде, 
е како и кај другите до машни птици, со 
пченка, концентрати, јачмен, пченица и др. 
размножувањето се врши во инкубатори 
до 24 дена, а животниот циклус трае до 
десет години. цената на продажба на 
фазаните достигнува од 50 до 100 евра. 

на фармата живеат и украсни гулаби кои ги 
има само кај него во македонија. „ка рак
теристично за овие гулаби е тоа што не маат 
долг клун и затоа не можат да ги хра нат 
малите штотуку испилени пилиња. затоа 
јај цата се ставаат кај писмоносците и тие ги 
хранат додека се мали“, вели санде. за пис
мо носците е карактеристично дека летаат 
и до 2.000 км. на фармата се среќаваат и 
други пти ци, како што се калифорниски и 
кинески препелици, сенегалски и тибетски 
грлици и др. санде ни кажа дека полот кај 
овие птици се одредува со помош на днк, 
а кај некои полот се одредува и по бојата и 
годината на раѓање.

Фарма во 
Кочанско со 

егзотични 
птици





Нов модел во семејството 

Solis – GARDENTRAC

Sonalika од индија успешно 
го лансира новиот модел, 
Solis Gardentrac 20, ши-
рум светот. Овој трактор е 

опремен со високо софистициран 
трицилиндричен мотор со 20 КС 
произведен од гигантот Mitsubishi. 
Тракторот има погон на сите четири 
тркала и добра тракција при работа 
во калливи терени. Tрите различни 
брзини на карданот овозможуваат 
работа со фрези, прскалки, атоми-
зери. Неколку атрибути што ги посе-
дува овој модел го издигнуваат над 
останатите трактори од истиот ранг. 

Тоа се: екстремно силниот мотор, 
малиот радиус на вртење, малата 
потрошувачка на гориво, задоволу-
вачкото подигање на хидраулика-
та, непролизгувачките тркала. Овој 
трактор е лесен и компактен, а по-
годен е за сите операции каде што 
големината на тракторот и неговиот 
мал радиус на вртење се многу зна-
чајни. Погоден е за работа во оран-
жерии, градини, под пластеници, на 
фарми. Ќе најде голема примена во 
секојдневната работа, а користејќи 
го него, нема да ви недостасува по-
голем трактор.l

МЕХАНИЗАЦИЈА

Пишува: Димитар Велковски



JohnDeere.com

Јави се на нашиот број и
тракторот е твој !
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 6030 STD Series 

1000€ попуст!!!

5M и 5G Series 

500€ попуст!!! 

+ подарок изненадување

5E Series

300€ попуст!!! 

+ подарок изненадување

600 и 800 Series Roll Baler 

гратис 3 x 3,8m мрежа 

+ подарок изненадување

Побрзајте. 
Акцијата трае до 30 Април 2013. 

Посетете ја нашата веб-страна
sinpeks.com.mk и побарајте не сега! 

СИНПЕКС ДОО, Битола, тел: 047 208 -500

ПОСЕТЕТЕ НЕ!

Пролетна подуда до 30.април

AS8161_1_EEX.indd   1 24.01.13   15:38

Вашиот СИНПЕКС специјално за Вас подготви неверојатна понуда 
за оваа пролет. Дали барате нов трактор или роло балер, ние ја 
имаме најинтересната понуда за Вас. Јавете се во СИНПЕКС уште 
денес и обојте ја во боите на John Deere пролетта што предстои

+ подарок изненадување

заедно ќе ја 
пронајдеме 
најдобрата 

понуда
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Најраспространетиот начин на ѓубрење кај житните култури е користењето 
цврсти минерални ѓубрива, при што целокупното количество на двата 
основни елементи – фосфор и калиум, како и дел од азотот (вообичаено 
30% од вкупното планирано количество), се внесуваат наесен пред 

сеидбата, додека останатиот дел од азотот се внесува напролет во вид на прихрана. 
Прихраната со азотни цврсти минерални ѓубрива може да биде еднократна или 
двократна и тоа во фазата на братење (доколку е еднократна), односно во братење 
и вретенисување (доколку е двократна).

Покрај овој т.н. конвенционален начин на ѓубрење, сè почесто се практикува 
ѓубрење преку лист, односно фолијарно ѓубрење на житарките.

Фолијарното ѓубрење на житните култури е од поодамна познат начин на ѓубрење, 
но главно се користеа кристални леснорастворливи ѓубрива. Во последно време, на 
пазарот се појавија течните ѓубрива, а во нивниот состав, покрај основните елементи, 
во комбинациите често влегуваат и микроелементите.

Фолијарното ѓубрење на житарките базира на континуирано додавање мали 
количества од потребните елементи во одделни фази на порастот на растенијата. 
Значајноста на овој вид ѓубрење се состои во тоа што, покрај додавањето на основните 
елементи N2, P2O5 и K2O, се додаваат и други значајни елементи како Mg, Zn, Fe и др.

Ѓубрењето на житата може целосно да се изврши со течни ѓубрива, но најдобар 
начин е со нивна употреба како прихрана, во одделни фази на порастот на растенијата. 
тоа значи дека основното ѓубрење треба да се изврши со цврсти минерални ѓубрива 
наесен пред сеидбата, а напролет, кога е развиена зелената маса, може да се користи 
комбинација на цврсти минерални ѓубрива со фолијарна прихрана.

При крајот на зимата или рано напролет, по ладните денови, растенијата се 
истоштени од ниските температури и имаат потреба од лесно приемлива храна, која 
ќе му даде енергија и ќе го освежи растението, а тоа е азотот. Потребите од азот во 
овој период се јавуваат кога растенијата се во фазата братење, која е значајна за 
дефинирање на бројот на клавчиња, што е предуслов за висок принос.

Подоцна, во фазата на пораст во стебло (вретенисување), потребна е дополнителна 
доза на азот кој е основен елемент на порастот, односно бујноста на растението, а 
доколку есенското количество на основно ѓубриво било мало, може да се употреби 
комбинација на азот+фосфор+калиум+микроелементи. Во оваа фаза, доволните 
количества на потребни елементи го зголемуваат хектолитарот на зрното.

Наведените фази братење и вретенисување се најзначани фази во однос на 
потребите од ѓубривата, но на подобрувањето на приносот и до некоја мера на 
квалитетот, може да се влијае и подоцна.

Следната фаза во која може да се употребат течните ѓубрива за фолијарна прихрана 
е фазата класење, кога може да се користи или само азот или азот во комбинација 
со други елементи, а последната фаза во која е потребно доволно количество азот е 
фазата налевање на зрното.l

фолијарно хранење на житните култури

За оваа намена се 
препорачува употреба 
на течните минерални 
ѓубрива од „алкалоид“ во 
различни комбинации.

напомена:

Овие ѓубрива треба да се 
аплицираат рано наутро 
или на облачно време 
или доцна попладне. На 
повисоки температури може 
да дојде до подгорување на 
растенијата; 
може да се мешаат со 
поголем број заштитни 
средства;
Овие ѓубрива се лесно 
растворливи, но доколку 
се користи премногу ладна 
вода, можна е појава на 
извесно згуснување на 
некое од ѓубривата (зависно 
од комбинацијата) кое по 
промешувањето целосно се 
елиминира.

ЃУБрИВА

1. фаза на братење
 Agrosal амониум нитрат 50% количина:5л/ха
 можно е мешање со сретства за заштита.

2. фаза на пораст на стебло (вретенисување) Agrosal 
амониум нитрат 50% количина:4л/ха

 или  Agrosal NPK 12-5-7+мЕ количина:4л/ха 

3. фаза на класење
 Agrosal амониум нитрат 50% количина 3л/ха или 

Agrosal NPK 12-5-7+мЕ количина:3л/ха 

4. фаза на налевање на зрно 
 Agrosal NPK 31-0-0+мЕ количина:3л/ха

Ѓубрење преку лист
Пишува: проф.д-р.Дане Бошев
факултет за земјоделски 
науки и храна
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