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Списанието „Моја земја” из  ле гу
ва 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 јуни 2016 се ди 
стри  бу ира како ме   сеч   но членско 
спи    са ние за зем     јо делство и ру  
ра лен раз вој.

СпоредСтатутотнаФФРМ,постојат
дватипаначленовивоФФРМ:

Групничленови-регистриранаи
оперативноифинансискиактивна
групанафармери-земјоделски
здруженија,регионалниинационални
сојузи,земјоделскизадругии/или
трговскидруштваформираниод
земјоделскиздруженија

Индивидуалничленови-Секојжител
наМакедонија,инволвиранили
заинтересиранзаземјоделствотокој
гоисполнуваосновниоткритериум
-даеевидентиранфармерво
ЕдинствениотРегистарзаземјоделци
наМЗШВ,илиечленназемјоделско
стопанство.
Индивидуалниотчленможеда
одлучидалиќечленувавонекојаод
социјалнитемрежинаФФРМ.

ПокрајредовнитечленовиФФРМ
воведуваистатуснапридружни
членови,тоасеправниифизички
лицакоиможатдагикористат
услугитенаорганизацијата,нонемаат
правонаглас.

Контакт:
ФФРМ-ГлавнаКанцеларија
Ул.ГигоМихајловскибр.4,1/1
1000Скопје
Тел/факс:389-02-3099-042

Како да станам член 
во ФФРМ
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Кооперативитебараатукинувањена
данокот на добивка за донации и субвенции

ФФРМ

Кооперативитезадобиенитесубвенциисеизложени
даплаќаатданокнадобивкакојесогласноЗаконотза
данокнадобивка.ЗатаацелФФРМзапочнасоразго-
ворисоМинистерствотозаземјоделство,Министер-
ството зафинансиииУправата за јавниприходи за
разгледувањенапроблемотинаоѓањенасоодветни
решенија.Наваковначинкооперативитеземаатпо-
мала донација од предвидената поради плаќањето
наданокотнадобивка исеоневозможувадавршат
трансакции бидејќи на ваков начин се зголемува
плаќањето на данокот. Федерацијата на фармерите
наРМиАсоцијацијатаназемјоделскизадругинаРМ
бараатдасеукинеплаќањетонаданокзадобиените
субвенцииидонации,односнодаседадепроценту-
алноданочноолеснувањевозависностодвисината
нададенатадонацијаисубвенција.

Саеми за кариера
ФедерацијатанаФармеринаРепубликаМакедонија
во соработка соЦентарот за ЕкономскиАнализи од
Скопје, во рамките на проектот „Создавањенамож-
ностизавработувањенамладиодруралнисредини“
организирашеденовинакариеравоопштинитеКри-
ва Паланка, Старо Нагоричане и Липково. На дено-

витенакариерамладитеодруралнитесрединиимаа
можностдасезапознаатсопроектнитецелииактив-
ности, како и да добијат информации за направени-
те истражувања за состојбите на пазарот на труд и
работната силаво специфичнитерегиони.Проектот
нуди одлични можности за стекнување на вештини
преку обуки, рурални клубови и пракса за полесно
вработувањенамладите.l

Токмувакватасоработкаизаедничкинастапизапочнаа
во рамките на проектот „Институционален развој на
ФФРМ“ преку кој се реализираат едукативните рабо-
тилници наменети за кооперативите во насока на ни-
венразвој.Прватаработилницаенаменетазабизнис
планибизниспланирање.Токмуовааактивностеедна
одзначајнитезаразвојнакооперативатаиследливост
нафинансискиот тек, а воедно овозможува и аплици-
рање за различнидонациии субвенции.На средбата
присуствуваа16кооперативиитоавонајголемделме-
наџери.Вторатаработилницаенаменетазамаркетинг
имаркетингстратегијакадештосеукажуванаважни
алаткизаразвојнамаркетингстратегииворамкитена
кооперативата. Според проф. Д-р Марина Нацка, до-
бриотмаркетинговозможуванадминувањенапробле-
мотсопласманотнапроизводитеинаплатата,наоѓање
напазаризаинтересираникупувачи ипрезентацијана
производитенапазарот.l
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ФФРМ

Формирана фокус група во Мустафино

ФедерацијанафармеритенаРМворамкитенаПроек-
тот„ИнституционалнаподдршканаФФРМ“,подржана
од WeEffectформирафокусгрупиодмалифармерисо
целдагопоттикненивнотопоголемоинволвирањево
земјоделствотоинивен развој.Прватафокусгрупае
формирана воМустафино, кадешто преку кооперати-
вата„ЕкоИлинден“,членканаФФРМсенаправиобид
запроизводствонаорганскиморковисокоиќесепро-
изведеорганскослаткоиќесепродавапрекусамата
кооператива.Овој обидевонеговатапочетнафазаи
вклучени се десет фармери. Претседател на коопе-
ративата е Сузана Димитриевска, една од активните
жени–фармериивосаматаактивностсевклучении
повеќежени–фармери.Ворамкитенаактивностапре-
купроектотинсталиранисе5пластениказадаможево
контролираниусловидасепроизведувааторганскизе-
ленчуци.Целтанаовааактивностедасепокажедека
здруженосозаедничкаработаможедасепостигнеза-
гарантиранпласман,откупипоголемпрофит.Оддруга
страна ќе се произведе уникатен производ, кој во на-
реднатафазаќепреминеивонеговобрендирање.

„Заеднодоуспех“епоракатакојажените-фармериодМакедо-
нијаиКосовонамакедонски,албанскиисрпскијазикјаиспра-
тијавоселотоБитикоесенаоѓавопадинитенаШаравобли-
зинанакосовскиотградУрошевац.Токмусотоасепотенцира
декаважноерегионалнодасоработувамеидаизлеземеод
ониеполитичкиманипулациикоисамодоведуваатдоназаду-
вање,аненапредок.Поракатаеиспратеназавременапосета-
танаМрежатанажени-фармеринаФФРМнакооперативите
и земјоделските организации во Косово, каде што најмногу
членуваатжени.Студискиотпрестоједелодактивноститена
ФФРМиIKCподдржаниодWEEffect. Ворамкитенастудиски-
отпрестојжените–фармериразменијаискуствасожениод
земјоделскиздруженијаикооперативикоинајмногупроиве-
дуваатмалини, како средба соМеѓународната организација
„Женазажена“прекукојасеорганизирааобукиивработување
зажениодруралнитеиградскитесрединивоКосово.

Студиски престој на Мрежата на жени – фармери во Косово

Агринет во посета на 
„Еко фасуле“ и „DKK Foods“
Во организација наФедерацијата на фармерите на
Република Македонија невладината организација
АгринетодАлбанијареализирастудискипрестојво
Македонијаипосетидвекооперативикоисечленки
наФФРМ.Еднатасевика„Екофасуле“одтетовското
селоКамењане,адругата„DKKFoodsс“одбитолско-
тоселоКукуречани.Напосетатапретставницитеод
Агринет согледаа добри примени на новото произ-
водствоисестекнаасопрактичноискуствокоешто
сакаатдагоприменатикајсебе.АгринетиФФРМсе
партнерорганизацииворамкитенаимплементација
напроектиподржаниодWeEffect.



„Јуфкијада“ во Kалаузлија
ФФРМ во рамките на проектот
„Институционална поддршка на
ФФРМ“ со поддршка на We Effect
јаорганизирашеманифестацијата
Јуфкијада,којасеодржавоселото
Калаузлија,штипскоинакојапри-
суствувааоколу30жени–фармери
од источниот регион.На „Јуфкија-
дата“ жените фармери заедно со
жените јуруци подготвуваа јуфки
сокоисепотенцирашезначењето
на традиционалната македонска
храна,додаденатавредностнана-
шатахранаинеизмернатавредна
раканаженитевоРМ,какоимеѓу-
себнатапомошисоработка.

„Јуфкијадата за нас пред сè
претставува дружење со сите
жени кои се вклучени во ваквите
активности.Но, од уштепоголемо
значење за цела Македонија, не
самозанасезачувувањетонатра-
диционалните вредности. На Ју-
фкијадатасеовековечуваатираз-
менуваат традиционалнирецепти,
прекусукањенајуфкиидругиспе-
цијалитети од кори. Настојуваме
сèповеќедавклучуваменовимла-
дижени,заданаучаткакосесука
и за да ја продолжат традицијата
и на следните генерации. Главна-
та цел е да не изумрат тие наши
традиционални навики, вреднос-

ти и рецепти. Секогаш гледаме
Јуфкијадата да биде во различен
крајоднашаваземја,кадештосе
запазуваатлокалнитетрадициина
тојкрај.Вмрежувањетоенајважно
на жените од руралните средини,
кои се здобиваат со важни нови
контатки,аФФРМсоновичленови“
–истакнуваВаскаМојсовскакојае
локален координатор на мрежата
наженифармери.

„Јуфкијадата стана традиционал-
на манифестација на Мрежата на
женифармеривоФедерацијатана
фармерите на Република Македо-
нија. Оваа година по четврти пат
Јуфкијадата  ја одржавме во село
Калаузлија, штипско кадешто по-
себновниманиееставенонапоси-
ромашнитеруралнижени- јуруци.
Жените јуруци беа презадоволни.
Јуфкијадата има оставено голем
впечаток кај сите инволвирани
жени. Тука се дружевме размену-
вавме искуства и информации, а
се склучија и многу пријателства
–велиЉубицаЏоничкојаенацио-
наленкоординатор.Женитејуруци
се население кое живее одвоено
одурбаниотживотнатрадициона-
ленначин,токмусоваквитеактив-
ности ФФРМ овозможува еманци-
пацијанаженитејуруци.l

ФФРМ дел од Тера Мадре 
Федерацијата на фармерите на Ре-
публика Македонија со своја пре-
зентација учествуваше на настанот
„ТераМадреМакедонија“,кадештоги
презентирашеактивноститеодпро-
ектот „Институционален развој на
ФФРМ“сопосебеносвртнаразвојот
на малите фармери, кооперативно-
тоздружување,какоијакнењетона
улогатанажената-фармервоземјо-
делскотоздружувањеикреирањето
на земјоделскатаполитика.Презен-
тацијата бешенаправена од страна
наМаријаРашајковска, регионален
координаторвоФФРМ.

„Тера Мадре Македонија“ (Terra
Madre Macedonia) се одржа во јуни
на плоштад „Магнолија“ во Битола,
кадештоприсуствуваа200делегати
(производители, експерти, претста-
вници на владини институции, ак-
тивисти, студенти, готвачи) диску-
тираа за актуелните прашања за
хранатананашитетрпезиипредла-
гаа решенија за развојот на рурал-
ните средини, локалните заедници,
заштитата наживотната срединаи
иднината на нашата храна.  Наста-
нотеорганизиранод„СлоуФудМа-
кедонија“.
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Тајната на успех на словенечките кооперативи
Пишува: Благојче Најдовски

Група претставници од ФФРМ имаа можност да
посетат повеќе кооперативи во Република Сло-
венија. Она што беше зедничко кај скоро сите

кооператвишто гипосетивмеивоедноепричиназа
здружувањето, е заедничкото решавање на проблем

којгоималефармерите,нопоединечнонеможеледа
најдатрешение.Другасличностефактотдеканачело
наситекооперативисевисокообразованипрофесио-
налциименаџерисодолгогодишноискуство,коира-
ководатсогодишенобртидо50милиониевра.

КооперативиМЕЃУНАРОДНИ ИСКУСТВА

Сложни фармери и 
професионален менаџер 

- рецепт за 
успешна задруга

Првата кооператива е земјо-
дејлската задруга „Vinska
klet Goriska Brda“ каде 400

грозје-производители здружени
во кооператива имаат сопствена
винаријакојаееднаоднајголеми-
те во Словенија. Таа го извезува
винотопроизведенооддомашната
сортаРебулананад26држави.

Нивнатаприказнапочнуваведнаш
поПрватаСветскаВојна,кадеоко-
лината на Нова Горица го давала
првотоовошјевоголематаАвстро-
УнгарскаИмперијаирегионотбил
познатпопрвитецреши.Фармери-
теималепласманнасвоитецреши
на Австрискиот двор во Виена и

имале одличен приход, но по рас-
паѓањето на Австро-Унгарија ре-
гионот на Добрево и Горица  пад-
налподвластнаИталија.Нивните
црешивоопштонемалеценазатоа
штовоИталијагиималопремногу
иникојнесакалдагикупицреши-
текоизреелезначителноподоцна,
аИталијанитевоопштонебилеза-
итересирани да ги купат. Па, така
преку ноќ ситуацијата се сменила
ифармеритесесоочилесоголема
сиромаштија.Какорезултатнатоа
луѓето почнале масовно да мигри-
раат во прекуокеанските земји, а
тиештоостаналемораледасепри-
лагодатидапроизведуваатнешто
штовоИталијасебара.
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РегионотнаГорицаимаблагамеди-
теранскаклимапорадиблизинатана
ЈадранскоМоре, но и близината на
Алпитеправидаимауникатнамеди-
теранско-континентална клима. За-
тоафармерите почнале да произве-
дуваатВино.Започетоквопериодот
меѓудветесветскивојнисездружи-
ле неколкумина производители на
грозјеијанабавилепрватапресаза
грозје,анабргусеорганизиралево
кооператива. Во 1957 година го на-
правилевинскиотподрумсокапаци-
тетоднеколкумилионилитри.

СовлегувањетонаСловенијавоЕв-
ропската Унија, кооперативата пов-
торносесоочиласосличенпроблем,
каде по влегувањето на Словенија
во Европската Унија, словенечкото
вино во конкуренција со вината од
Италија и Франција било неконку-
рентно. Но, тоа не ги обесхрабрило
членовитенакооперативата.Тиеан-
гажирале врвенпрофесионаленме-
наџер кој направил ребрендирање
навинаријата.Тојгопрошириласор-
тиманотнабели,црвениипенливи
винаигозголемилеасортиманотна
над250типовинавиноодеднастра-
на, но и пробивање на странските
пазари.

Менаџерот за да ги направи сите
промени, со кооперативата напра-
виле и нов систем на контрола на
задругарите на самата задруга на
посреденначин,соцелдасеизбегне
влијаниетоначленовитенакоопера-
тиватавооперативнотоуправување
на задругата. Задругата направила
индиректен систем за контрола на
менаџментотнакооперативата.Спо-
редтојсистемгенералнотособрание
назадругатаод400членовиизбира
телоод30членови,аодтоателосе
избирановотелоод10члена.Тиеза-
едносоменаџеротипретставниците
од вработените го сочинува управ-
ниотодборинатојначинменаџерот
има оперативна слобода да раково-
ди со кооперативата. Членовите на
задругата пак, имаат индиректно
управување на кооперативата, а
менаџеротимаменаџерскидоговор
за да биде стимулиран да работи.
Тој има овластување за зделки до
100.000 евра без да го консултира
управниотодборшто ѝ давана ко-
оперативата флексибилност во опе-
ративнотоодлучување.

Членовите на кооперативата имаат
скалести откупни цени за грозјето
согласноквалитетотнагрозјетоаза
квалитетот, агротехниката и зашти-
тата, кооперативата има вработено
двајца агрономи кои се грижат за
технологијата на производство ка-
дештоквалитетотенајприоритетен.

Втората успешна кооператива
е кооперативата од малото
гратче Толмин која е претеж-

но сточарска кооператива. Таа се
занимавасооткупипреработкана
млечниимеснипроизводииимаи
ланец од десетина сопствени мар-
кетизарепроматеријалиистокиза
широкапотрошувачка.

Воминатотосточаритевоовојдел
на словенечките Алпи поради су-
ровата клима се здружувале и за-
едно правеле сирење и заедно ја
паселе стоката. Оваа кооператива
исто така започнала со работа во
периодотмеѓудветесветскивојни,
а за времето на поранешна СФРЈ
претставувала кооператива каде
сепроизведуваломлековоправза
фабриката за чоколади КРАШ од
Хрватска.Но,поосамостојувањето
на Словенија имотот на задругата
бил спорен и членовите на задру-
гатамораледапочнатоднула.Осо-
беноинтересенбешеи заклучокот
наменаџеротнакооперативатаНи-
колајМавер: „Ние планинците сме
научиле низ вековите дека со ком-
шијата не смееш да се скараш до
крајотнаживотот,когасекаратесо
комшијата,аживеетевопланински
предел треба да знаете дека утре
тој можеби ќе ви биде од животно
значење. Планината знае да биде
суроваитокмутојменталитетеклу-
чензаздружувањевокооператива“.

Членовите на Задругата  се дого-
вориле дека целата добивка ќе ја
реинвестираат,акооперативатаќе
им го откупува млекото и стоката
по фер цени. За таа цел ангажи-
рале способен професионален ме-
наџерсокојнизгодинитеизгради-
лемалаимперија.Имаатсопствена
млекара за производство на гото-
ви млечни производи кои се про-
даваат во нивна сопственамрежа
оддесетинамаркетиимесарници.
„Откупнатаценанамлекотое40ев-
роцентиштоеречисидвојнопови-
сокаод конкуретскитемлекариво
Словенија, каде секој работи нај-
доброштоможе,афармеритепро-
изведуваатврвнасуровина(млеко
имесо).Професионалниотменаџер
сегрижизапроизводствотоитрго-
вијата, а членовите имаат довер-
бавонего.Ивооваакооператива
клучна беше довербата помеѓу
членовите, но и професионалниот
менаџеркојемотивирандасевло-
жи во развојот на кооперативата.
Одеднастранавореинвестирање-
то на добивката во производство
и трговијата, но и додавање на
вредност на основните производи
назадругата,млекотоимесотово
финални брендирани производи.
Кашкавал, сирење, кулен и мно-
гу други производи со додадена
вредност“ – истакнува менаџерот,
когагозапрашавмекојаеоткупна-
таферценанамлекото.
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Претставницинакооперативи
одФФРМиМАЗЗреализираа

студиска посета во Република
Словенија и Хрватска. Целта на
посетатаеразменанапрактични
искуства, вештини и знаења за
развојназемјоделскизадругиво
Македонијаикористењенасло-
венечкотоихрватскотоискуство
какоделодЕУ.ФФРМиМАЗЗго
посетија Сојузот на задруги на
Република Словенија, Комората
заземјоделствоишумарствона
РепубликаСловенија,додекаво
ХрватскабешепосетенЦентарот
за задружно претприемништво
во Загреб. Онашто е од клучно
значење за учесниците е посе-
тата на неколку кооперативи во
Република Словенија. Во рам-
ките на посетата беа посетени
повеќе кооперативинапроизво-
дителинамлекоимлечнипроду-

кти,производителиназеленчук,
овошје ,грозје и задружна вина-
рија. Учесниците имаа можност
дагивидаткооперативикоишто
се исклучително добро органи-
зирани со професионални ме-
наџери, а некои имаат годишен
обртинад50милиониевра,што
претставуваше предизвик и од
нивна страна беше прифатена
понудата за соработка и мно-
гу наскоро ќе следат конкретни
чекори во делот на размена на
искуства помеѓу македонските,
хрватските и словенечките зад-
руги.

Активноста е реализирана во
рамките на Проектот „Инсти-
туционална подршка на ФФРМ“
подржан од шведската органи-
зацијаWeEffect ,аимплементи-
ранодФФРМ.

Третата успешна приказна е
слична на претходните две.
Оваа кооператива се наоѓа во

гратчетоПтуји тааимасопствена
фабрика за цедење на масло од
тиква, но и ланец од земјоделски
аптеки и продавници за репрома-
теријализафармерите.Годишниот
обртизнесуванад50милиониевра.
Макатагиздружилафармеритево
околината на гратчето Птуј, каде
за времето наСФРЈимало големо
производствонашеќернарепа,но
повлегувањетонаСловенијавоЕУ
иприватизацијатанашеќераната,
таапрестаналадаоткупуваифар-
меритебилепринудениданаоѓаат
алтернативна култура. Решението
гонашлесоздружувањевокоопе-
ративаипроизводствонасемкиод
тиквизамаслоодсемкиод тиква.
Кооперативата набавила опрема
за цедење на масло од семки од
тикви и ангажирала професиона-
лен менаџер кој заедно со члено-
вите на управниот одбор направи-
леуспешнаприказна.l

КооперативиМЕЃУНАРОДНИ ИСКУСТВА

Коперативи од ФФРМ и МАЗЗ 
на студиски престој во 
Словенија и Хрватска
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Подготовката на градината направена од 
балирана слама е едноставна и лесна

Градина од слама

Новитети ГРАДИНАРСТВО

Покрај многуте сознанија и
практични искуства кои им
ја дала биолошката наука на

практиката е и градината направе-
на од сламени бали, каде сламата
послужува како средина за развој
на кореновиот систем на растение-
то. Потребно е сламата да биде од
органско потекло (од нетретирани
растенија). Подготовката – пра-
вењетона градинатаможедабиде
во било кое време во годината, до-
колку се има слама, но вообичаено
етоадабиденапролет,когасеима
балиранасламанарасполагањеос-
таната од зимото или после жетва.
Балитеможедагиставитенаместо
ивобројкојвиодговара.Наместо-
тоодноснонаповршинаташтоќеја
зафататбалитесепоставуваплатно
илинајлонскафолија,којаштонема
дадозволикоренитенарастенијата
да навлегуваат во почвата. Балите
се редат една до друга со тесната
страна одозгора. Двата канапа-
концисокоиеврзанабалататреба
дасеповлечатодсрединатапрема
крајотзадасеовозможиодржување
на формата на балите подолг вре-
менскипериод.Надвенеделипред
садењетопотребноебалатадабиде
подготвена за таа цел. Подготовка-
та се состои од десетдневно зали-
вањесоводаидодавањенаѓубри-
во.Првитешестденасекојвторден
седодавапотрифилџаниорганско
ѓубривопобалаплусвода.Додаде-
ната вода овозможува рамномерна
распределбанаорганскотоѓубриво.
Од седмиот до десеттиот ден тре-
бадаседодавасекојденфилџани
половинаорганскоѓубривопобала,
плусвода.Десеттиотденседодава
фосфорноикалиумовоѓубривоили
ако се нема истото, се користат ри-

Пишува: Захариев Ванчо, Дипл. земј. инж.

биникоскиипилевинаоддрва.По
истекотна10денаакосепробурич-
касопрствобалататребадасепо-
чувствува топлина и влага. Евенту-
алнапојаванамувла-габинетреба
дазагрижувабидејќитиекажуваат
дека процесот на разградување на
сламата започнал. Доколку раса-
дуватерастенијаправитедупкина
растојание кое одговара за даде-
ната култура, ставате евентуално
ако имате препарат за јакнење на
кореновиотсистемигизасадувате
растенијата. Доколку пак сеете-за-
садувате растенија, потребно е да
се направи дупка со длабочина од
околу 5 см. Додадете малку земја
и во неа засадете го - засејте го
семето. Кореновиот систем со от-
почнувањето на растење, постепе-
но го опфаќа волуменот на балата.
Можетедапосадитепокраевитена
балата и цвеќиња заради декора-
ција. Со засадувањето односно за-
сејувањетоработатаезавршенадо
тојстепенштотребадасечекасамо
бербата со евентуално повремено
додавањенавода.Воовааградина
нема да имате проблеми со плеве-
лите бидејќи истите се уништени
за временаприпрематана балите
од процесите кои се одвивале во
ниввотојпериод.Когасезонатана
берби ќе завршибалите стануваат
меки, суви и со сива боја односно
баш како што треба да бидат. Ис-
титедоколкусакатеможедасена-
редатнанекоеместоисеоставаат
да продолжи разградувањето во
нивво текот на зиматаинапролет
наместодапочнуватенаново,вие
ќеиматеготоваподлогазазасаду-
вањеодносносадење.l
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Доколку се усоврши 
калемењето со 

новите технологиии и 
најсовремените методи, 
верувам дека ќе имаме 

многу поквалитетно 
производство

Калемење
назеленчук

КалемењеГРАДИНАРСТВО

Пишува: Деспина Крстевска

Успешното производство на пло-
доносниот зеленчук се темели
врз употребата на квалитетен

саденматеријал.Градинаритекоисе
занимаваат со одгледување зелен-
чуксеодлучуваатзасопственопро-
изводство на саден материјал или
пак, гонабавуваат оддомашниили
странски специјализирани произво-
дители.Безразликадалисеработи
за садници во контејнери од стиро-
пор, пресувани блокови, хартиени
саксииитн.,важноедасекористат
садници коишто најмногу одгова-
раат на еколошките (првенствено
климатските) и производствентите
услови.

Познатоедекасосоодветнакомби-
нацијанасортата,услугитеиземјо-
делската технологија може да се
добиераниголемприноссоврвен
квалитетназеленчукот.Некоисорти
на зеленчук ја немаат способноста
да се прилагодат на стресните ус-
лови по пресадувањето, односно
потешко се прилагодуваат на ек-
стерните температури соленос-
та, сувоста, стагнацијата на вода и
нападите на штетници. Во денеш-
но време, во светот на технологија
имаме многу начини да дојдеме до
квалитетно производство. Број-
ните истражувања покажаа дека
калемењето може да ја зајакне от-
порноста на билките кон стресни
услови, особено против габични,
бактерискиивируснизаболувањаи
нематоди кои се јавуваат во интен-
зивното производство на овошјето
изеленчукот.

Калемењетоетехниканакомбини-
рањенадверастенијаилиделови
од растенија. Најпрво во овоштар-
ството, а подоцна и во градинар-
ството оваа техника се употребува
со цел зголемување на производ-
ството и отпорност од различни
болести. Со калемењето се нама-
луваат проблемите предизвикани
одпоплави,бактериози,овенување
поддејствонафузариум,нематоди
и сл. Калемените растенија се со
големаотпорностнасекаквивлија-
нија од средината во која што се

развиваат. По калемењето, делот
одрастениетоштосенаоѓавопоч-
ватанакојсевршикалемењесена-
рекуваподлога,аделоткојсекале-
минаподлогатасенарекувакалем.

Пред да се започне со калемење,
најпрвинтребадасеразбератслед-
нивечекори.Потребноедасераз-
бератосновитенакалемење,потоа
да се земат високо квалитетни се-
миња, да се одбере компатибилна
сортаодиствидирастенијасоиста
големина. Пред да се започне со
сечење потребно е да се дезинфи-
цирааталатите,рацететребадаби-
датчистиидасекористатракави-
циодлатекс.Конновитекалемени
растенија треба да се однесуваме
со посебна грижа. Постојат повеќе
методи (начини) на калемење за

различни сорти на растенија, а се
разликуваат во времето на созре-
вање,начинотназацврстувањена
подлогатаикалемотитн.

Кај некоирастенија какошто сеод
фамилијата Solanaceae (домат, мо-
дарпатлиџанидр.),секористиметод
накалемењесокосрез.Подлогата
сезасадувадваденапредкалемот,
акалемењетосевршивостадиумна
развивање на двата вистински ли-
стови(20денапослезасадувањето).
Калемењетосеизвршувасосечење
наподлогатаикалемотнадкотиле-
донитенаполовинаподаголод45
степени. Калемените растенија со
овој метод се чуваат во комора за
калемењекадештосепокриенисо
темна фолија која спречува од ди-
ректнасончевасветлина.



Калемење на компир 
со модар патлиџан

Калемењето во последните години станува сензација 
поради тоа што сè повеќе се откриваат нови сорти и 
растенија кои можат да се калемат, а да не бидат од 
овоштарството како што се: јаболко, сливи и др.

Калемење ГРАДИНАРСТВО

Кај растенијата од фамилијата
Cucurbitaceae (лубеница, диња,
краставица и др.), најчесто се упо-
требува методот на калемење со
расцеп.Кајовојметодсечењетосе
извршува наместото кај котиледо-
нитесочистжилетнадолунизпод-
логатаисеправирасцепкадешто
сеставакалемотштоепресеченво
обликнаклин.Методотсопупкасе
извршувакајрозите,цитрусдрвјата
идр.,кадештокалемењетосеврши
сопресекнаподлогатавоформана
букватаТ.Сепресекуваедназдра-
ва пупка која се отстранува од ка-
лемот,апотоасестававопресекот
на подлогата. Доколку се усоврши
калемењетосоновитетехнологиии
и најсовремените методи, верувам
декаќеимамемногупоквалитетно
производство.l

Закрепнување на калемот:
   Одржувајте95%релативна
влажност;

  Температуратадаеод28-29ºC
вокоморатазакалемење;

   Покријтејакоморатаза
калемењесодве70%
затемнетизеленимрежиза
сенкаиеденслојна100%црна
ткаениназасенка;

  Темнинататребадасеодржи
1-2дена;

   Отстранетејацрнатапрекрив-
капо2дена;

   Отстранетегоедниотслојна
зеленамрежапо2дена;

   Оставетегокалемотво
коморатазакалемењеуште
еденден;

   Извадетеодкоморатазакале-
мењеиставетегирастенијата
востакленикилипластеник.

Пишува: Деспина Крстевска

Сокалемењето може да се на-
малат проблемите предизви-
кани со поплави, бактериози

и овенување под дејство на фуза-
риум.Започнааивоградинарство-
то,доматсокомпирсоштоседоби
ново растение наречено „TomTato“
чие калемење беше многу успеш-
но,затоакомпанијатаThompson&
Morgan продолжиле со истражу-
вање на нови сорти за калемење
исеодлучилезакомпирсомодар
патлиџан наречено Egg and Chips.
Кај нас на Балканот сè уште не
сме интензивно започнале со ка-
лемење на градинарски култури,
повеќе се калемат овошки, а при-
чината се големите обработливи
површини.

На овој чекор се одлучиле, најпр-
вин поради тоа што спаѓаат во
иста фамилија Solanaceae со што
поголема е можноста калемење-
то да биде успешно, а потоа и по-
ради заштедување на простор и
поголем принос во производство-
то. Најдобро е тоа што кога ќе се
спојат овие две растенија се до-

бива ново, поотпорно на секакви
влијанија и болести. Се спојува
калемот на слабиот и неотпорен
модар патлиџан со подлогата на
компирот кој имацврсти отпорен
корен.Когарастенијатасевисоки
околу5см,тиесесечатподточно
ист агол со цел даможе да се ка-
лематедносодруго.Можатдарас-
татвозатворениотворенпростор,
надвор на сончева светлина или
во сенка. Ова растение после по-
следниот мраз се прилагодува на
надворешниусловиод7до10дена.
За подобри резултати растението
потребно е да расте во контејнер
којиманајмалку40литрихумусна
почва.Ова растениеможеда про-
изведува 3-4 модри патлиџани и
околу2,2кгкомпир.

Им препорачувам на луѓето кои
што сакаат да одгледуваат гради-
нарски култури, а не располагаат
со доволно површина за одгледу-
вањеинесевоможностдаодвојат
доволно финансиски средства, да
се придржуваат до овој начин на
калемење и одгледување. Секако
ќе бидат во добивка поради пого-
лемиотприноснапроизводство.l

АВГУСТ2016|11
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ПрихранаПОЛЕДЕЛСТВО

Од неодамна е откриена можноста и во пракса се применува снабдување на растенијата 
на отворено со поголеми количини на јаглероден диоксид. Покрај снабдувањето со 
јаглероден диоксид на растенијата им се овозможува и снабдување со останатите 
макро и микро елементи кои се содржани во минералот калцит

Јаглероден 
двооксидкако
прихранана
растенијата

Пишува: Дипл. Земј. Инж. Ванчо 
Захариев

Јаглерод диоксид како поттикнувач 
на развојот на растенијата
Ако се постави прашањетошто е тоа
јаглероден диоксид и од каде тоа тој
да се користи како поттикнувач на
развојот на растенијата одгледува-
ниодстрананачовекотдоволноеда
сепотсетидекарастенијатасопомош
на сончевата светлина користејќи ја
водата, јаглеродниот диоксид, азотот
и минералните елементи, во лисната
маса,какоспецијализиранделодрас-
тениетовопроцесотнареченфотосин-
теза,создавааторганскисоединенија
од кои се состои целокупната расти-
телнамаса. Таапакмасае составена
од45%јаглерод,45%кислород,6%во-
дород,1,5%азотиостанатотосемакро
имикроелементи.Вопроцесотсеос-
лободуваикислородкојмуепотребен
на сиот жив свет. Одвивањето на са-
матафотосинтезаезависноодповеќе
надворешниивнатрешнифактори.Од
внатрешните фактори најважно зна-
чењеимаструктуратаналистот,содр-
жинатанахлорофилвонего,брзината
на насобирање на продуктите на фо-
тосинтеза во хлоропластите, влија-
нието на ферментите и присуството
во мали концентрации на неопходни-
те минерални елементи. Надворешни
фактори од кои зависи интензитетот
на фотосинтезата се количеството и
квалитетотнасветлинакојадејствува
врзлистот,температуратанаоколната
срединаиконцентрацијатанајаглеро-
дендиоксидикислородвоблизината
на лисната маса. Сите овие фактори

севоодреденивзаемниодносисокои
севкупно се влијае на фотосинтезата.
Штосеоднесувадомеѓусебнатазави-
сност на количината и квалитетот на
светлината и количината на јаглерод-
ниотдиоксидутврденоедекаиакосе
има светлина во доволна количина и
квалитет, интензитетот на фотосинте-
за е ограничен од недоволната коли-
чина на јаглероден диоксид, бидејќи
истиот во природата количински е
ограничениизнесува0,03%одсевкуп-
ната количина на гасови. Утврдено е
дека со зголемувањето на интензите-
тот на светлина и зголемувањето на
концентрацијата до 0,1% на јаглерод-
ниот диоксид ако е пропратено со со-
одветнатемператураивлагагозголе-
мува интензитетот на фотосинтезата,
односнодоаѓадопоголемпроцентна
искористувањенасончеватасветлина
исоздавањенапоголемаколичинана
растителна продукција. Користењето
на јаглероден диоксид како прихрана
во одгледувањето на културни рас-
тенијавозатворенпросторередовно
применувана мерка во развиените
земји и истото е наполно оправдано
бидејќи е пропратено  со зголемени
приноси,квалитетиотпорностнарас-
тенијата. Во различни случаи се при-
менуваатразличниизворина јаглеро-
ден диоксид. Некаде се употребуваат
гасовиодсогорувањевоиндустријата
или други објекти со нивно прочисту-
вањеискладирањеворезервоариод
каде во потребна количина и време
се доставува во пластеничкиот или
оранжерискипростор.Надругиместа
и прилики се користи течен јаглеро-
ден диоксид или во цврста состојба.
Од неодамна е откриена можноста и

во пракса се применува снабдување
на растенијата на отворено со пого-
лемиколичининајаглеродендиоксид.
За оваа цел е искористен минералот
калцит кој се состои од следниве со-
единенијаиелементи:77,9%калциум
карбонат,7,4%силициумдиоксид,8,7%
магнезиум карбонат, 0,2% калиев ок-
сид, 0,02 фосфор, 0,03 натриум, 7418
мг/кг железо, 6347 мг/кг алуминиум,
278 мг/кг сулфур триоксид, 804 мг/кг
стронциум,174мг/кгбариум,172мг/кг
мангани10мг/кгцинк.Овојминералсо
посебнисовршенипостапкиесомелен
до толку мали честички кои воглав-
но се состојат од калциум карбонати
може да влезат во стомините отвори
налистот каде со соединенија кои се
ствараат во процесот нафотосинтеза
стапуваат во меѓусебна реакција при
штосеослободувајаглеродендиоксид
токму во просторот од којможеда се
користи сошто растението покрај тој
што го прима од атмосферата го има
иовојновосоздадениотсоштоеобез-
беденеденоднајнеопходнитеуслови
за раст, развој и продукција, а тоа е
снабденоста со оптимална количина
најаглеродендиоксидчијнедостигпо-
лошосеодразуваврзразвојотнарас-
тенијатаоднедостиготнаминерална-
та исхрана. Покрај снабдувањето со
јаглеродендиоксиднарастенијатаим
се овозможуваи снабдување со оста-
натитемакроимикроелементикоисе
содржани во минералот калцит. Про-
изводотеделонагерманскатанаукаи
индустријаисепродаваподиметоЛИ-
ТОВИТ(LITHOvit)каколистно(фолијар-
но) ѓубриво.Истиот денес се среќава
подповеќеимиња,сèвозависностод
целтанаупотребаишто ѝедодадено
иликакоеобработенаосновнатаком-
понента. Се применува во главно во
триразвојнифази:а)почетокнавеге-
тација-порастналиснамаса;б)пред
цветањеив)почетокнаразвојнапло-
довите.Воинтензивнотоодгледување
на култури како што е градинарство-
томожеда сеприменуваиво кратки
интервали на 10-15 дена. Количината
наприменае150-200гр.надекарили
како 0,5% раствор. Се меша скоро со
ситепрепарати.l
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НовитетиОВОШТАРСТВО

Пишува: Дип. инж. агр. Ламбе 
Куциноски

Новите технологии во ово-
штарството кои наголемо се
применуваатвосветот,поле-

кадоаѓаатикајнас.Бибаумсисте-
митенаодгледувањепретставува-
ат најнова форма на одгледување
во овоштарството. Во основа Би
баумот претставува систем на
одгледувањекадештоодеденка-
лемсеизведуваатдвегранки.Сад-
ницитеприовојсистемнаодгледу-
вањесесадатнарастојаниеод3,4
– 2,8 х 1,2м.Или тоа би биле 2450
–2950стеблапоха,односно4900–
5900вретенестиосовинипоха.Ви-
сината на овошките во зависност
одсортатаседвижиод2,2–2,5м.
Двокракиот или би баум системот
сеформирауштеворасадникотсо
прекратување на едногодишната
садница на висина од 30 – 40 см,
или со калемење на подлогата на
одредена висина од двете страни
соокулирање.Посадењетосадни-
цитене се кратат, освенако тоае
неопходно заради будење на пап-
китеизарамномеренрастподол-
жинанагранките.

Приовојначиннаодгледувањепо-
требноедасепоставиипотпорна
конструкција која се состои од бе-
тонскистолбовикоиќепослужати
за поставување на против градни
мрежи. На овие столбови се по-
ставуваитриреданажица.Двете
гранки се врзуваат на првиот ред
жицанарастојаниеод 60 смедна
оддруга,апокасноимседававер-
тикален правец и се врзуваат за
другите жици. Бочните гранчиња

кои се развиваат од основните
двегранкисоврзувањенажиците
се виткаат према долу во правец
на редот. На секоја гранка има по
дестинаносачинароднодрво,кои
се режат по системот на долга и
краткарезидба.Приовојначинна
одгледувањебиседобилеприноси
од80–90т/хасонад80%плодови
одпрвакласа(содијаметарнапло-
дотод75-85мм).

Иако сме скептични кон одредени новини, како би ги достигнале светските стандарди 
во производството потребно е што побрзо да се прилагодуваме и да ги прифаќаме 
новите технологии на одгледување

Би баум системи 
наодгледување

кајјаболката
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Бибаумсистемотимаповеќепред-
ности како на пример полесен
пристап до самата овошка, што
овозможува полесна резидба, пр-
скање и берба. При овој систем
дури и оние кои немаат многу ис-
куствоворезидбатаможатполесно
да ја обават оваа операција. Исто
така при овој систем на одгледу-
вање ефикасноста на работната
сила за време на берба е зголе-
мена за 20%, а уште една голема
предностеифактотдекастеблата
приовојначиннаодгледувањесе
попродуктивни. Се добива добар
квалитетиповисокиприноси.Ква-
литетотнаплодовитееизедначен
поцелатависочинанастеблото(од
врвотпадодолу),затоаштоовош-
ката добива повеќе светлина за
сметкананамаленатабујност.

Бибаумсистемотнаодгледување
даванајдобрирезултатинаквали-
тетнипочвиво условина умерено
влажна клима. На слабо квали-
тетни почви прирастот може да
биде послаб. Уште една предност
наовојсистемнаодгледувањееи
тоаштоовозможувадобарпристап
на механизацијата во самиот на-
сад, поедноставно се врши про-
редувањето и отклонувањето на
цветовите. Имаме поголема хомо-
геност во квалитетот на плодови-
те, потоа имамепомала површина
за прскање, а со самото тоа ќе се
користат помалку хемиски сред-
ства. Главна цел при овој систем
на одгледување е да се зголеми
економската и еколошката одрж-
ливост,адасенамалаттрошоците
зазаштитаиработнасила.l



16|МОЈАЗЕМЈА

Кулата од компир е 
одлично решение за 
поголеми приходи и 
помал зафат на површина, 
а заштеда на време, 
финансиски средства и 
труд. Секој од нас може да 
направи кула од компир во 
својата градина

Кулаодкомпири
во буре

НовитетиГРАДИНАРСТВО

Пишува Деспина Крстевска

Компирот спаѓа во групата на
најинтензивни поледелски кул-
тури.Тојеразновидна,вкуснаи

богата поледелска култура со вита-
минииминерали.Имависокирепро-
дуктивниспособностисоприносиод
25-50 т/ха. Проблемот се состои во
тоаштоесоголемибарањавопоглед
начовечкаработаимеханизацијаи
со големо вложување на репрома-
теријалите (семе, ѓубриво, заштит-
ни средства). Затоапостои одлична
идејазарешавањенаовојпроблем.
Кулатаодкомпиреодличнорешение
запоголемиприходиипомалзафат
на површина, а заштеда на време,
финансискисредстваитруд.Секојод
насможеданаправикулаодкомпир
восвојатаградина.

Интересен начин е буре-кула од
компир, кој е со атрактивен изглед
исеправиодполипропиленотпорен

на мраз, но може да се употреби и
дрвенобуреодракија.Зада сена-
правииизвршипроцесотпотребно
ебуретодабидевовисинаод60см
идијаметарод43сми80лхумусна
почва. Потребно е 150 мм хумусна
почвавобуретоисезасадуваатпет
компири на длабочина од 5 см.Се
додава ѓубриво, сè додека ѓубри-
вото и изданоците на компирот не
достигнат25ммподврвотнабурето.
Лисјатанакомпиротќерастатод30
смдо60смнадврвотодбурето.На-
воднувањетоемногучесто,поради
тоа што компирот сака многу вода,
особеноакое ограниченвопросто-
рот.Но,полесениподостапенначин
засекојоднасеправењенакулаод
жицаислама.Најпрвинсенаоѓаме-
стокадештоимадоволносветлина
и влажност на почвата, а потоа се
зема парче челична жица. Жицата
можедабидедолгаоколу2мивисока
околу1,60м.Сеоградувавокруг,се

сврзуваат краевите на жицата и се
формира цилиндар со дијаметар од
околу45смисоовасеформирарам-
ката на кулата. Се прави гнездо од
сламанаднотооджицатаисеполни
50%ѓубривои50%старилистови.Се
ставаат 5-7 компири внатре покрај
жицата.Севградувацревовнатрево
цилиндарот и се продолжува со до-
давањенаслама,ѓубривоилистови,
компири,потоаповторноцревоисе
повторувасèдодекаимакомпир.На
крајот се завршува со додавањена
ѓубривоисламанаврвотодцилин-
дарот.

Самиот процес е исплатлив, добив-
катаеголема,асомалкувложување
натрудивреме.Употребетегиовие
начинидаодгледуватекомпиридо-
бивкасомаксималенприноснаком-
пир.Немадаверуватеколкуебрзои
леснодаодгледуватенаовојначин.l



Ајдучката трева како лековито растение е наменета 
за внатрешна и надворешна употреба, а нејзината 
лековитост е опишана и од страна на грчкиот лекар 
Диоскорид. Таа лесно се одгледува, а се размножува со 
семе или делење на изданоци.

Најпознатотои
најчестоупотребувано
лековито растение

Ајдучка трева ЛЕКОВИТИ БИЛКИ

Пишува: Проф. д-р Елизабета 
Мискоска - Милевска

Aјдучкатa трева или столисник
(Achillea millefolium L.) при-
паѓа на фамилијата Asteraceae

ие еднооднајпознатитеинајчесто
употрбуваните лековити растенија.
Името на родот потекнува од името
намитолошкиотјунакАхил,којјаис-
целувал раната на Телефус, додека
името на видот потекнува од латин-
ските зборовиmille што значи илја-
да и foliumшто значи лист, бидејќи
листотеповеќепатиперестозасечен.
Овојвидеваријабиленипретставен
соповеќеподвидовииформи.Ајдуч-
кататревакаколековиторастениее
наменетазавнатрешнаинадвореш-
наупотреба,анејзинаталековитост
еопишанаиодстрананагрчкиотле-
карДиоскорид.

ХЕМИСКИ СОСТАВ: Врвниот дел на
растението содржи: етерично мас-
ло, горчливаматерија - ахилеин, та-
нини, холин, витамин К, органски
киселини, цијаногенски гликозиди
и др. Етеричното масло содржи ци-
неол, камфор, пинен, азулен, тујон
и др. Бојата на маслото зависи од
подвидот односно формата на рас-
тениетоиможедабидесинаилизе-
лена. Посебно е ценето маслото со
синабоја,којапотекнуваодазуленот.
Состоење,маслотодобивакафеава
боја. Експериментално е покажано
дека ахилеинот има хемостатичко
дејствоиекстрактотодлистовитего
успоруваразвојотнапатогенитебак-
терии.Танинитеодетеричнотомасло
спречуваатзагнојувањенараните,го
забрзуваатнивнотозараснувањеија
смируваатболката.Исто така,ајдуч-
кататревасекористипротивхеморо-
иди,зазголемувањенаапетитотидр.

ПРИМЕНА:Одовалековиторастение
се користат листовите и цветовите
восвежаилиисушенасостојба.Лис-
товитесебератпреддаизбиестеб-
лото од розетата, додека врвниот
делнарастениетосесечевофазана
цветсоножилиножици.Сесушиво
сенка,напровевноместоиливосу-
шарана35-40ºС,зарастениетодаја
сочува природната боја. Исушените
растенијасесобираатвокартонски
кутииилијутенивреќи.Стебленцето
немалековитисвојстваитокмузатоа
помалку сеценисувиотрастителен
материјал доколку содржи повеќе
стебленца. За добивање 1 kg сув
растителенматеријалпотребное4-5
кг свеж растителен материјал. Ис-
ушеното растение има ароматичен
мирис и горчлив, ароматичен вкус.
При собирање на ајдучката трева,
неедозволенокорнењена целото
растение,авоедно,требадасеводи
сметкадаостанатнедопрени30%од
цветовитенасекоерастение.

Лековитата моќ на ајдучката трева
билапознатаоддамнешнивремиња,
затоа таа првенствено се употребу-
ва како лековито растение. Делува
бактерицидно и антиинфламаторно
(ги ублажувавоспаленијата).Се ко-
ристи како горко ароматично сред-
ство за подобрување на апетитот
и варењето на храната, ги смиру-
ва воспаленијата и дијарејата. Се
користи и кај уринарни инфекции,
кај нередовен и болен циклус кај
жената. Надворешно се употребу-
ва кај воспалена слузокожаи кожа
бидејќи ја помага епителизацијата,
ги лекува раните и гнојните проце-
сиигоспречувакрварењето.Токму
затоа, уште од дамнешни времиња,
фино сомелени исушени делови од
ова растение биле нанесувани на
надворешнирани.Денесвоупотре-
басеразнифармацевтскипрепара-
ти во форма на таблети, капсули и
масти,авочијсоставвлегуваајдуч-
кататрева.

Од исушените цветови, листови и
врвови на растението во цвет, се
подготвувалековитчај.Зарадипри-
суството на азулен, ова растение
влегува како составен дел на мас-

лата и кремите за сончањеи други
фармацевтски и козметички препа-
ратинаменетизатретманнакожата.
Посебно се ценети оние вариетети
чиеетеричномаслосодржипоголем
процентазулен.Сроднитевидовина
A.millefoliumсеразликуваатспоред
составот на етеричното масло, осо-
беноспоредколичествотонаважна-
таактивнаматерија–азулен.Расте-
нијатакоисодржатазуленсесметаат
за корисни и целосно безопасни
дуриизачувствителнакожа,штое
многуважнозалуѓекоинеподнесу-
ваатповеќекозметичкипрепарати.

Кај лица кои се алергични на дру-
ги претставници од фамилијата
Asteraceae, свежата ајдучка трева
може да предизвика тревен дерма-
титис со воспалителни промени на
кожата. Имено, на местото на кон-
такт на влажната кожа со свежиот
сок, под влијание на сонцето може
кајпреосетливилуѓедасејаватпро-
менинакожатасличнинауртикарија.

Зaисхранатаможедасезапочнесо
берба рано напролет (од крајот на
февруаридојуни).Некогашможеда
се бере повторно наесен. Во исхра-
натаможедасекористатмладитеи
нежни листови, бидејќи како расте-
нието старее, тие стануваат погор-
чливи. Горчливиотвкусможедасе
намалисонивнопопарувањесовре-
лавода,апотоапроцедување.

Поради присуството на етерично
масло, во Германија младите ли-
стови се додаваат во супи, варива
исалати.Истотака,ајдучкататрева
можеда се користикако замена за
магдонос.Во100гмладилистовисе
содржани25-45мгвитаминС,13мг
каротенималкувитаминК.Вопом-
ладитерастенијасесодржанигорч-
ливигликозидиидостатанини.Екс-
трактитеодоварастениевлегуваат
во составот на голем број бонбони.
Исто така, доколку ајдучката трева
е присутна во сеното, таа го подоб-
рува апетитиот кај животните. При
колики и грчеви на коњите и гове-
датаимседавачајодајдучкатрева.
Надворешносекористиза третман
нарани.l
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Многу е важен ланецот на поврзување на потрошувачот и фармерот. За да се намалат 
манипулациите со откупот се формираат задруги кои директно им ги продаваат 
земјоделските производи на потрошувачите.

Земјоделски кооперативиНАСЛОВНА СТОРИЈА

Пишува: Благојче Најдовски
Моника Ристеска

Марјан Јакимовски од Крива
Паланка поседува околу 15
декари сертифицирани орган-

скиповршининасаденипретежносо
овошнинасадиитоа,органскамали-
наодсортата„Виламет“,органскака-
пинаодсортата„Торнсфри“(безбоц-
ки),истотакаикултивиранашумска
органска јагода од сортата Регина.
Тукасвоетоместогонашлеинасади-
тесорибизли.Истотака,Марјанпро-
изведуваикомпири,пипреки,домати
идругикултури.„РегионотнаКрива
Паланка особено месноста  Калин
Камен има исклучително поволни
условизаорганскопроизводство.Но,
најголем проблем е расцепканоста
на површините каде поради ридско-
планинскиотпределреткосенаоѓаат

поединечни површини поголеми од
еден хектар. Тоа значи дека фарме-
ритеимаатрелативномаликоличини
наземјоделскипроизводикоигину-
дат напродажба од една страна, но
ислабатакуповнамоќналокалниот
пазар кадешто секој си произведу-
вазасебе,ноифактотдекавоКри-
ваПаланкаимаоткупнипунктовиза
диворастечкирастенијапонудените
ценинамалинитезаразликаодсосе-
днитедржависедрастичнопониски,
напримервоспоредбасоСрбијакаде
малината се откупува по цена и од
над2евразаеденкилограм.Задаго
решимепроблемот се здруживмево
кооперативатаПРОБУДАкојагоноси
иметонапрватазадругавоКриваПа-
ланка.Тукапоголембројнапроизво-
дителиактивносоработуваме,имаме
поголембројназаемјоделскипроиз-
водиисеобидувамедагопласираме

Задругарството–решениезаоткуп



производството на пазарите во Ско-
пје,ноинадвороддржавата“–истак-
нуваМарјан.

Органското производство бара спе-
цифична технологија, поголемо зна-
ење и поголема присутност на наса-
дотзаразликаодконвенционалното
производство, и затоа производите
се со врвен квалитет, вели Јакимов-
ски. Во органското производство
специфично е тоа што не се употре-
буваат вештачки ѓубрива и хемиски
средствазазаштита,патаканапри-
мер, нашиот органски паланечки
компирго ѓубримесоарско ѓубриво,
но и со био ѓубриво од калифорни-
ски црви. Ставаме слама за задржу-
вањенавлажноста,ноизаѓубрење
заследнатасезонаикакоѓубриваги
користимеорганскитебиоѓубриваза
фолијарнаприхранапротивкомпиро-
вата златица, користиме и инсекти-
циднаорганскабаза„НИМ“коједо-
зволенвоорганскотопроизводствои
немакаренца,додаватој.

„Капинитесеодсортата„Торнсфри“а
садницитегинабавиводМакедонија.
Оваа сорта бара многу вода и бара
фолијарно ѓубриво. Поради надмор-
скатависочинананасадот кој сена-
оѓана700метри,немамепроблемсо
заштитата.Таацветавојуниаплодо-
носиодкрајотнајулииавгуст.Дава
крупниплодовикоисесочниислат-
кииистатанематрњеиебаранана
пазарите.Ценатаедобраиакониеја
продавамевомалипакувањавоСко-
пје во продавници за здрава храна
преку нашата кооператива“ – заклу-
чуваМарјан.

„Задругата„Пробуда“еформиранаод
производителинаорганскахранаод
Осоговскиотрегион.Порадинемање
пласман на органските производи
одОсоговскиотрегионисоздружу-
вањевозадругазаедничкинаоѓаме
пласман,обезбедувамеколичинина
органски производи од овој реги-
он и ги пласираме преку задругата
во продавници за органска храна
во Скопје, Куманово и други градо-
ви,кадештоимаинтересзанашите
органскипроизводи.Земјоделската
задругаПробуда од КриваПаланка
е една од задругите воМакедонија
која располага со органски произ-
води од градинарството, овоштар-
ството,полјоделствотоипланираме
да го прошириме нашиот пласман
на производи и во одделот на сто-
чарството. Имаме поширок асорти-
ман на продукти од сите наведени
области, претежно производството
е од планинскиорт регион. Нашата
земјоделска задруга е задруга која
се залага за зачувување на биоди-
верзитетот во Осоговијата, зачуву-
вањенастаритетрадиционалниав-
тохтонисортикоисепрепознатливи
напазаротииститесекултивираат
на традиционален начин. Во ид-
нина задругата планира да отвори
собирни центри на органски произ-

водикоиќесеслеваатвоеденотку-
пенцентар,нопланирадаотвории
сопствени продавници за органска
хрананизрепубликатасоштоќеим
овозможиме на нашите потрошува-
чи директен пристап до производи-
тесоконкурентницени-ценикоиќе
одговараатнастандардотвонашава
државаилуѓето сонискипримања
ќеможат да си дозволат здраво да
сехранат.Многуеваженланецотна
поврзувањенапотрошувачотифар-
мерот.Токмузатаацелзадасена-
малатманипулациитесооткупотсе
формираатзадругикоидиректноим
ги продаваат земјоделските произ-
водинапотрошувачите.“–велиАцо
Митовски,менаџернакооператива-
та„Пробуда“.

Задругарството–решениезаоткуп

Кооперативата Пробуда благодаре-
ние на Првата кооператива на пот-
рошувачи на органска храна „Наша
добраземја“одСкопје,имаможност
да ги продава своите земјоделските
производи.Малитепроизводителиод
Крива Паланка на овој начин можат
дагипродадатсвоитескромниберби,
штонебиможеленадругначин,до-
декаДобраземјаеалкатавосинџирот
безкојапроизводитенебиможеледа
стигнат до потрошувачите. „Продав-
ницата нуди неделни кошнички со
сезонскиилокалнипроизводи,коисе

достапниначленовитеназадругатаи
се стремиме да го соединиме локал-
ниот домашен македонски пазар со
националниот. Нарачките ги реали-
зирамепрекуФејсбукфанстраницата
нанашатакооператива.Овојначинна
комуникацијасопотрошувачитепреку
социјалнамрежаедостаиновативен,
затоа што закачуваме фотографии
од производите, клиентите добиваат
домашни органски земјоделски про-
изводи,аземјоделцитеимаатсигурен
откуп“ – објаснува Билјана Бужаров-
скако-основачназадругата.l

ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА ПРОБУДА
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Органското 
производство е 
посебен состав 
на одржливото 
стопанисување во 
земјоделството, 
каде што и во 
борбата против 
полжави се 
користат механички, 
биолошки и 
хемиски мерки на 
дејствување

Биолошкиихемиски
мерки за борба 
против полжави

ПолжавиЗАШТИТА

Пишува: Дипл. инг. агр. Јелица 
Бешлиќ 

Вобиолошкитемеркизаборбапро-
тив полжавите ги вбројуваме: упо-
требата на предаторски нематоди
и разни видови растенија. Од хе-
мискитемеркивоорганскотоземјо-
делскопроизводствозасузбивање
наполжавинеедозволенаупотре-
банасредствазазаштитанарасте-
нијата–лимациди,нодозволенае
употребанажелезентрифосфат.

ПРЕДАТОРСКИ НЕМАТОДИ

Вопонововреме за сузбивањена
полжави се користи предатор-
ската нематода Phasmarhabditis
hermaphrod. Оваа нематода не е
опаснапоздравјетоналуѓето,ане
е штетна ни за растенијата, ниту
пакзаживотните.Нематодитенај-
напредсеразматуваатвовода,па
сеоставаат3–5   часадасеакти-
вираат.Растворотсеприменуваво
вечернитечасовисозалевањеили
прскањенарастенијатаипочвата,
под услов отворот на распрскува-
чот да биде ≥ 1 мм. После приме-
ната,растенијататребаобилнода
сеполијатзадапродратпредатор-
ските нематодишто подлабоко во
почвата.

РАСТЕНИЈА ВО БОРБА  
ПРОТИВ ПОЛЖАВИ

Во природата полжавите ги сакаат
растенијата кои во својот хемиски
составимаатмногуминералнисоли,
особено карбонати, нитрати, сулфа-
ти, фосфати и хлориди. Овие соли
наполжавитеимсепотребнизаиз-
градба на куќарките, а се содржат
воголембројрастенијакакоштосе:
чичек, росопас, киселец, лопушкa,
коприва, мртва коприва, глуварче,
ливадска жалфија, гавез и многу
други.Полжавитенегисакаатсите
растенија,особенонеониекоиима-
ат сјаен, влакнест лист, или лист
превлаченсовосочнаобвивка,аод

градинарските видови ги одбегну-
ваат лукоти кромидот.Затоаоколу
ивиците на насадот се засадуваат
овиевидови,авовнатрешниотдел
лиснатзеленчук.Воградинататреба
дасесадатрастенија,коисосвојот
интензивенмирис ги одбиваатпол-
жавите,каконапример:ким,чубри-
ка,жалфија,синап,папрат,мајчина
душица,ренидр.Освенсадењена
овиерастенија,пожелноелеатада
се прекрие со листови од овие рас-
тенија. Во градината може да се
засадат и растенија – мамци како:
чичек, росопас, киселец, лопушкa,
коприва, мртва коприва, глуварче,
ливадскажалфија,гавез,но,важно
е на пролет пред расадувањето на
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градинарскитекултури,овиерасте-
нија-мамци,требадасевеќепорас-
нати.Зеленчуковиотрасадможеда
се заштити и со студен раствор од
бегонија: едно цело растение бего-
нија (Begonia cucullata  или Begonia
semperflorens)заедносоцветовите
требадасеиситниипрелиесо10ли-
триводаисеоставадаотстои2часа.
Соисцеденатаводасе потопувара-
садот пред садење или се залива
после пресадувањето. Мирисот на
овојрастворгиодбиваполжавите.

Воборбатапротивполжавитеважно
еивреметонанаводнување.Сепре-
порачуваградинатадасезаливаво
утринските часови, за да бидат по-
малиштетитеодполжавите.

ХЕМИСКИ МЕРКИ ЗА БОРБА 
ПРОТИВ ПОЛЖАВИ ВО 
ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Пелетирани мамци

Пелетитеоджелезентрифосфатсе
користат во органското градинар-
скопроизводство. Тоа е неотровен
производкојвотрговијатаможеда
сенајдеподназивот„Ferramol“.По-
слеконзумирањетонаовиепелети
полжавот престанува да се храни
и постепено дехидрира. Пелетите
трба да се постават во садови кои
служат како мамци. Така содржи-
натаодсадовитенееводиректен
контакт со растенијата и почвата,
па нема негативно дејство, нити

опасност за птиците и домашните
миленичиња. Употребата на затру-
енимамцит.елимциди,неедозво-
ленавоорганскотопроизводство.

Воградинататребадавладеерам-
нотежа помеѓу растенијата, живот-
нитеичовекот.Когатаарамнотежа
ќе се наруши, на пример со преку-
мерно размножување на полжави,
штетитеможедабидатголеми.Но,
секогаш постои алтернатива, цела
низа на еколошкимерки коиможе
да се преземат во борбата против
полжавите. Кога и покрај сите на-
ведени мерки нема успех во бор-
батапротивполжавите,требадасе
менува насадот односно културата
штосеодгледува.l



Отклопувачот на рамки на пареа е исклучително едноставна и практична алатка која 
секој посериозен пчелар треба да ја поседува, а истата може да се направи за малку 
пари на принципот направи сам

Отклопувачнарамкинапареа
ОтклопувањеПЧЕЛАРСТВО

Пишува: Благојче Најдовски

Отклопувањето на полните
рамкисомедодсекогашбило
трудоинтензивна работа која

гоуспорувавадењетонамедот.До
сега на пазарот имаше повеќе ти-
пови на електрични отклопувачи
коисемногускапиичинатнад1000
еврапопарче,штогоправитешко
достапен за просечниот пчелар.
Исто така електирчните отклопу-
вачи на рамки бараат електрична
енергијазанивнопогонувањешто
вопраксаедополнителенпроблем
затоаштообичнопчеларницитесе
наоѓаат во рурални средини каде
немаелектичнаенергија.

Но, сепак некои пчелари нашле
начинкакодагорешатпроблемот.
Оваа иновација доаѓа од руските
пчелари кои на огромните сончог-
ледови полиња за кратко време
мораат да извадат големи количе-
стванамед.Направатаемногуед-
ноставнаисесостоиод:

   генераторнаводенапареа;

   иноксеннож;

   рамканакојастоиножот;

   садзакондензацијана
воденатапареа.

Генераторот на водена пареа во-
обичаено е експрес лонец кој се
загреванапреносенплинскиуред
икадесорегулацијанајачинатана
оганот се регулира температурата
наводенатапареакоја гозагрева
ножот. Работната температура на
ножотнетребадабиденад40сте-
пениЦелзиусови, затоашто таа е
оптимална температура за откло-
пување каде темепературата не
делуваштетнонамедотштосеот-
клопува.Ножотможедасеподесу-
ванасаканатависочиназаоткло-
пувањена рамката сомед, а исто
такаимаотклопувачисодваножа

кадерамкатавоеденпотегсе
отклопува од двете

страни.
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Отклопувачнарамкинапареа

Најдоброевомедиштатапчеларот
да има една рамка помалку, за да
може рамките да бидат подебели.
Притоасештединавреме,имате
помалку рамки за манипулација
привадењетонамедотииститепо-
веќетежатпоединечно.Потоаима
поголемадобивканавосокиможе
дасеизбегнеупотребатанаматич-
на решетка особено во пораните
паши кадешто ноќните температу-
рисениски,аладниотметалодкој
енаправенаматичнатарешеткана
пчелите им претставува бариера
штодоведувадоблокирањенадо-
лнитеспратовиипразномедиште.

Отклопувачотнарамкинапареае
исклучително едноставна и прак-
тичнаалаткакојасекојпосериозен
пчелар требада јапоседува.Аис-
татаможеда сенаправи замалку
пари на принципот направи сам.
Во однос на капацитетот воопш-
тоне заостанува зад современите
електрични отклопувачи и притоа
иматепоголемадобивканавосоки
процесотнавадењенамедемногу
брз.l



Пишува: Дипл. инж. агр. Јелица Бешлиќ

Штетните влијанија од расипаната
храна се манифестираат преку нама-
лувањенаоптималнотопроизводство,
заболувањаи угинувањанаживотни-
те,штоконечнодоведувадонегативен
економскиефект.

ФАКТОРИ ЗА РАСИПУВАЊЕ НА 
СТОЧНАТА ХРАНА:

ФИЗИЧКИ ФАКТОРИ:
  Губењенахранливиделови–сеод-
несува на сено од луцерка и други
легуминози (паѓање и трошење на
лиснатамаса);
  Високаинискатемпература–смрз-
ната храна, која доведува до за-
болувања на органите за варење.
Најчестозамрзнувакореноткојпри
одмрзнувањепукаитукасенаселу-
ваатбактерииимувла;
  Неоргански  примеси: земја, песок,
камчиња,стакло,металниделчиња;
  Органски примеси: трнливи расте-
нија, дрвенести корови, плевели и
др.Сенаоѓаатпретежновопогруба-
тасточнахранаиможедапредизви-
каатранивоустата;

ХЕМИСКИ ФАКТОРИ:
Штетнотовлијаниеодхемискитефак-
торинастануваприприсуствона:
 Тешкиметали–труењесожива,ба-

кариолово;
  Пестициди: хербициди, инсектици-
ди,родентициди– јазагадуваатво-
дата, хранатаимлекото, резидуите
сезадржуваатод5–7години.
  Индустриски загадувачи на отпад-
нитеводииаерозагадување;
  Вештачки ѓубрива - азотните ѓу-
бривагизбогатуваатрастенијатасо

нитрати,нотиевопреджелудниците
ги редуцираат нитритите кои се во
интеракцијасовитаминотА.

Опасноста од овие материи прети од
постепеното, но трајно внесување во
минимални количини, кои за жал ос-
тануваатвохранатаоданималнопоте-
клокојаниејајадеме;

БИОЛОШКИ ФАКТОРИ:
   Отровни, штетни и депресивни  
растенија – нашите пасишта не се
негуванииодржувани,па затоаиз-
обилуваатсоотровнирастенија,кои
најчесто се распространети околу
објектите, на насипите, меѓите и
речнитебрегови.

   Габи и мувли – околу 220 видови
мувлипроизведувааттоксинииток-
сичниметаболитикоисештетниза
животните и луѓето. Познати се не-
колку десетици токсични материи
одмувлите коиизлачуваат токсини
вохранатакоидоведуваатдоразни
заболувања и труења кај животни-
те,апрекунивнитепроизводиикај
луѓето.

Најголемиот број на мувли кои пре-
дизвикуваат заболувања им припаѓа-
атнародовите:Aspergillus, Fusarium, 
Penicillium:
• Aspergillus (аспергилотоксикози)
– најтоксичен е алфатоксинот кој е
канцероген.Најосетливинанегосе
младата живина, прасињата, те-
лињата, а исто така и возрасните
говеда овци и копитари и пастрм-
ките.Најчестосенаоѓавозрнестите
крмива.Предизвикуваатпроменина
црниотдробкајпрасињата,намалу-
вање на плодноста кај овците, кај
кравитесеизлачувавомлекотопре-
кукоезаболувааттелињатаилуѓето.

 y Fusarium (фузариотоксикози) – га-
битеодовојродјанапаѓаатпченка-
та уште во нивата и лачат огромни
количини на токсини, а најмногу

зереленон.Најосетливисесвињите
кајкоипредизвикувахиперестроге-
низам,неплодност,намаленбројна
прасиња,акајнерезитеатрофијана
тестисите. Другите токсини предиз-
викуваат проливи, хеморагии, не-
крозивоуснатапразнина.

 y Penicillium мувлите ги напаѓаат
пченката и другите зрнести храни-
ва. Оваа мувла произведува околу
100 токсини, на кои најосетливи се
коњите,говедата,овцитеисвињите,
аживинатаеотпорнананив.

 y Ustilago zeaeепаразитскагабакоја
првенствено го напаѓа пченкарни-
от клип (личи на тумор). Негативно
влијае на молзни крави, предиз-
викува слабеење, пометнувања на
плодот, бронхопневмонии и бело-
дробен енфизем. Ваквиот клип не
требадаседаванагравидниимла-
диживотни.

 y Квасните габичкисередовнистана-
ривопреджелудницитенапрежива-
рите и дебелото црево кај моногас-
тичнитеживотни.Немаподатоциза
предизвиканитруења.

   Бактерии:
y Апсолутнопатогени-многузаразни
болести како што се: сакагија, ан-
тракс, лигавка, шап, бруцелоза се
пренесуваат токму преку загадена
хранаивода;

y Причинителисенаинфекцииодхра-
на – салмонели, може да се најдат
вомесно,коскеноирибинобрашно.
Преносителиможеда бидат луѓето,
глодаритеидр.

y Трујачи на храната – најопасен вид
Clostridium botulinum – анаероб, то-
ксинотботулиненајсиленбиолошки
отроввоприродатазатоаштоколи-
чина од 0,000001 гр. е смртоносна.
Црниотдробгинеутрализиратокси-
нитесамодоколкусевомаликоли-
чини.l

За расипана сточна храна се смета онаа чиј 
квалитет отстапува од нормалниот квалитет 
на храната настанато под  дејство на: физички, 
хемиски и биолошки фактори

Расипување и 
штетно влијание 
насточнатахрана

Сточна хранаГОВЕДАРСТВО
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РИБАРСТВО

Одгледување на риби 
вокафезнисистеми
Пишува: Д-р Мишо Христовски

Иако кафезниот систем за одгле-
дувањенарибиепознатодмногу
одамнавоземјитенаЈугоисточ-

наАзија (КампучијаиИндонезија),на
просторитенаостанатитеконтиненти
овојвиднааквакултурабележиинтен-
зивен развој во последните неколку
децении.Особенодоброеразвиенво
Јапонија,Чилеискандинавскитеземји.
Во нашата земја, кафезниот систем
е од понов датум. Најексплоатирана
водена површина е акумулацијата
„Тиквеш„накојаимакафезнирибници
сонад150тонигодишнопроизводство
наконзуменкрап.
Одгледувањето риби во кафези е ви-
сокоинтензивенначиннааквакултура.
Самиот начин на производство, сло-
бодно може да се спореди со интен-
зивното одгледување на фармските
животни. Споредено со класичните
начини на одгледување во рибници,
одгледуваната риба во кафези има
помалпросторзадвижењеигубизна-
чителнопомалкуенергија.Заисхрана
секористипелетиранаиекструдирана
хранакојаодговаранавидотивозра-
станаодгледуванатариба.Основната
вредност на кафезните системи е во
тоаштонамалпростор,сорелативно
маливложувањазаизградбанасисте-
мот,сепостигнуваатвисокиприноси.
Многу важен елемент е изборот на
местото - микролокацијата во крај-
брежното подрачје, што бара извес-
ноистражувањево лимнологијата на
езерото. Добри средини за одгледу-
вањерибасеониеезераилиакумула-
циикоиимаатдобарпротекидоволна
длабочинанаводата(пожелное5пати

повеќе од длабочината на кафезот)
како и задоволителни физичко-хе-
мискиибиолошкипараметринавода-
та. Кафезите треба да се оддалечени
30-40модбрегот.Потребенепоголем
крајбреженпросторзадотурнахрана
и за изнесување на конзумната риба.
Пожелноесместувањетонакафезите
да биде во близина на устие на про-
точнавода(река,поток)илиизвор,во
заливи заштитени од ветар. Водата
требадаимадлабочинанад5м,ака-
фезитеморадабидатиздигнати1-2м
оддното,задасеизбегнезаматување.
Самиот систем се состои од основна
кафезна конструкција, платформа,
која ги држи кафезите на површина-
танаводатаиодпатекизадвижење.
Кафезите имаат облик на коцка со
димензии4х4х3мили5х5х3м(по
потреба можат да бидат помали или
поголеми), со продуктивен волумен
од48,односно75м3вода.Рамкитесе
прават од лесен метал прицврстени
напливачкипатеки,коигиповрзуваат
ситекафезивоединственсистем.На
рамките се монтира мрежа од синте-
тички материјал, чие што растојание
на окцата треба да биде 1/10 од дол-
жинатанателотонарибата,најчесто
14 мм. Во последно време сè повеќе
секористаткружнитекафезиодтипот
наPolarCircleкајкоипловечкатакон-
струкција се изработува од полиети-
ленскиматеријал.
Конструкцијата е едноставна, мате-
ријалот за изградба на кафезите е
ефтин,кафезитесесорелативномали
димензии, а воедно со нив лесно и
едноставно се манипулира. Кафезите
морадабидатврзанизаподлогатаили
насплав,понтонисл.

Во зависност од видот на риба која
ќесеодгледува,водата требадаима
температурадо25°С,минимум6-7°С
во текот на зимата. Мали осцилации
се толерираат запократоквременски
период.Вотеснакорелацијасотемпе-
ратуратанаводатаеиколичествотона
кислородрастворенвоводата, кој не
смеедасенамалипод6мг/лвода.Ph
вредностатребадаизнесуваод7-8.
Количествотонаамонијаквоводатане
смеедабидепоголемоод0,5мг/лвода.
Максималното струење на водата се
движидо0,5м/сек.Воповеќетосисте-
мисопроточнаводапожелнаениска
вредностнасодржинатанафосфор.l

ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КРАП
Крапотво кафезинајчесто сеодгле-
дуваодтежина20-30гпасеконзумна
големина.Густинатананасадот,при
тежина на подмладокот 30-40 г се
движи од 50 до 600 единки/м3, при
тежина200-250ггустинатае30-200
единки/м3 и при тежина 500-800 г
густината на насад е 20-50 единки/
м³.Насадувањетосевршинапролет
(април)идокрајотнаодгледувачка-
та сезона (октомври) се постигнува
индивидуална тежина од 200-600 г,
800-1200ги1500-3500г,респективно.
Производствотоемногуваријабилно
и изнесува  20-120 кг/м³, што зави-
си пред се од квалитетот на водата
и квалитетот на користената храна.
Исто како и во класичните системи,
потребно е на секои 15 дена да се
врши пробен излов со цел утврду-
вање на прирастот и коефициентот
наконверзијавоизминатитотпериод.

ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ПАСТРМКА
Одладноводнитевидовинариби,во
слаткитеводинајмногу сеодгледу-
ва калифорниската пастрмка. На-
селувањетосеврширанонапролет,
но може и во текот на зимата. Гу-
стината на насадот, при тежина на
подмладокот од 25 - 50 г, изнесува
270-540единки/м3.Целнакафез-
ното одгледување е производство
нарибасоконзумнатежинаод200
-250гштосепостигнувазавремеод
5-7месеци.Производствотоседви-
жиод10до100кг/м³.
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Процесот на прибирање на сув грав, рачно или машински, опфаќа 
берба на цели растенија и одделување на зрната од мешунките, а 
сето тоа со мал процент на загуби и оштетувања на зрното.

Машиниза
берба на грав

Механизација во градинарствотоМЕХАНИЗАЦИЈА

Пишува: Проф.д-р Драги Таневски

За организирано масовно
производство на гравот, ме-
ханизираната берба на зр-

ното претставува прифатливо
решение. Меѓутоа, примената на
машини за берба, бараат опти-
мален начин на берба. Процесот
на прибирање на гравот опфаќа
берба на целите растенија и од-
делување на зрното од мешунка-
та.Прибирањетоможедасеврши
еднофазно и двофазно. Еднофаз-
ното прибирање на гравот, каде
штоистовременосевршикосење
на растенијата и одделување на

зрното од мешунките претста-
вува посебно ефикасен начин на
прибирање.Меѓутоа, во недоста-
токна соодветни сорти (соправо
стебло,долнитемешункидасена
повисокониво иистовременода
зреат), примената на еднофазни-
отначинбидовелодо големиза-
губиназрно.Одтиепричини,како
оптималнорешениеприсегашни-
от степен на развиеност на про-
изводствотонаграведвофазната
жетва.Принципотнадвофазната
жетва се состои во тоашто прет-
ходно се врши сечење на расте-
нијатаинивнособирањевооткос,
апотоасевршивршидбаназрно-
тоодформиранитеоткоси.

Машинска берба на 
тетовски грав на стапови
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МАШИНИ И УРЕДИ ЗА ПРВА ФАЗА НА БЕРБА НА СУВ ГРАВ

Технолошкиот процес на првата
фазанабербасесостоивотоашто
со посебнамашина се врши потко-
пувањенарастенијатадо5смпод
површинатанапочвата,апотоаис-
товременоилиодвоеноисобирање
напотсеченитерастенијавооткоси.

Заизвршувањенаовиефазисеко-
ристатследнитемашини:

   Потсекувач на растенијата на
гравот;

   Лентестиилиротационигребла.

Потсекувачите имаат работни ор-
гани со различна форма на ноже-
виилидискови,сокоистеблатасе
потсекуваат и истовремено се ску-
батодпочвата.Можатдабидат4,6
или8редни.Сеагрегатираатфрон-
талнонатракторот.

Лентестите и ротационите гребла
сеагрегатираатсотракториодиста
категорија како и потсекувачот и
се приклучуваат за хидрауличниот
системназадниотделодтракторот.
Погондобиватодприклучнотовра-
тилонатракторот.l

Во принцип, прибирањето на гра-
вот започнува кога од растението
ќепаднатпоголемделодлистовите,
когазрнотовомешункатаепотврдо
инивнатавлажностќедостигне22
до25%.Вршењетоназрнотоодпро-
сушенитеоткосисевршипривлаж-
ностназрнотоод18до20%,односно
кога зрнотоодмешункатанајдобро
сеодделува.

Правовременотоизвршувањенапо-
одделнитефазинабербатавотекот
наденотзначителнодопринесуваза
намалувањето на загубите. Потсе-
чувањето на растенијата и нивното
собирањевооткоссевршивоутрин-
скитеиливечернитечасови.

Двореден потсекувач 
на сув грав

Повеќереден 
потсекувач на 

гравот во работа

Ротациони гребла за 
собирање на потсечените 
растенија во откоси




