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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,тоасеправниифизичкилица
коиможатдагикористатуслугитена
организацијата,нонемаатправона
глас.

Контакт:
ФФРМ-ГлавнаКанцеларија
Ул.ГигоМихајловскибр.4,1/1
1000Скопје
Тел/факс:389-02-3055646

Како да станам член 
во ФФРМ
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Земјоделцитеочекуваатисплататанасубвенциитеда
почневонареднитедвадотридена.ОдПлатежната
агенцијадобилеинформацијадека,какоштовелат,

налозитевеќесепотпишуваатисепрефрлаатвоМинис-
терствотозафинансии.

-Информиранисмедекапариимаидекапроцесотна
исплататребадапочне,изјавипретседателотнаФеде-
рацијатанафармеринаРепубликаМакедонија(ФФРМ)
Никола Стаменов. Според него, приоритет треба да се
даде на заостанатите средства од 2015 година и пара-
лелнодасеисплаќаподдршкатаза2016.

-Земјоделцитевеќенеможедачекаат,паритеимсе
повеќе од потребни за подготовка на претстојното про-
изводство. Поради политичката криза работите тргнаа
вонепосакуванправец,носепакситезаедноуспеавме
даиздејствувамедасеоткочипроцесотиисплататана
субвенциите да почне, нагласиСтаменовиизрази уве-
рувањедекадо30јуни2017исплататаназемјоделските
субвенциитребада бидецелоснореализирана.

Имено на барањена членството наФФРМ за неис-
платенитесубвенцииод2016и2017година,Федерација-
танафармеритепобарасредбасоминистеротзаземјо-
делствоМихаилЦветков,којасеодржанапочетокотна
мартинакојапокрајФФРМприсуствувааидругиземјо-
делскиздруженијакоибараадасеизнајденачинзадасе
исплататземјоделскитесубвенции.l

ФФРМ учествуваше на регионалниот состанок
на  We Effect во  Стокхлом, Шведска, каде што
присуствувааситепартнерисокои WeEffect ра-

ботивоМакедонија,Албанија,Косово,БоснаиХерце-
говинаиМолдавија.Насостанокотсеразговарашеза
предизвицитеиплановитезаимплементацијазапери-
одоткојштоследува. ФФРМсоподршканашведкста
организација WeEffectгоимплементираПроектот„Ин-
ституционалнаподршканаФФРМ“,кадештопосебно
вниманиесепосветуванажените–фармери, коопера-
тивитеималитеисиромашниземјоделци.l

Исплатата на субвенции 
требадазапочне

Заразвојотнаеднаженаворуралнасрединамногу
е важно подршката од семејството, нејзината вер-
бавоостварувањенасвојатацелихрабростадасе

спротиставина традиционалнитебариери.Тоа  е тешко,
носепаквредидасепробаиакодејствувамезаеднички
ќеуспееме.Овасезборовитенаженитеоднеготинското
селоТимјаник,итокмуодовааселоФФРМимасаможени
–фармерикоиседелодФедерацијата.ВасеМојсковска 
е локален координаторнаМрежатанажени–фармери
воФФРМинастојувасвоетоискуствозареализирањена
сопствениотсондагопренесеинадругитеруралнижени
соцелдаимпомогневонивнореализирање.Таагипотти-
кнувананивноздруженоработењеизачленувањевоФе-
дерацијата. Насаматасредбаеформиранаифокусгрупа
соженикоисемалифармериикоиќедобијатедукација
организирана одФФРМза одржувањена садниците во
стратификала, пренесувањето на поле и одгледувањето
наполеседонивенправиленразвој.Токмуовиеженисе
сезонскиработницивоАгрокалем,носоовааедукацијаќе
сезголеминивнатаработавофирматаискороцелагоди-
наќебидатвработенивоАгрокалем.Средбатаереализи-
ранаворамкитенапроектот„Институционалнаподдршка
наФФРМ“,подржанодWeEffect.l

ФФРМ дел од 
регионалниот состанок 
на WE Effect

Формирана фокус група 
во Тимјаник
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50земјоделци во организација наФФРМгопосетијаземјоделскиот
саем, еденоднајпознатитеина-
посетуваните земјоделски саеми
на Балканот. Токму оваа година

земјоделцитеимааможностда гивидатнови-
тетивоначинотнаодгледувањенакози,крави
и бројлери, како и достигнувањата на позна-
титекомпаниизаземјоделскатамеханизација.
Следната посета за саемска манифестација
ФФРМјаорганизиразаПловдив,Бугарија,каде
штоземјоделцитеможеадапосетатмеѓународ-
на изложба на пчеларство, меѓународна из-
ложбазалозарствоивинарство,меѓународна
изложба на апарати, машини, семиња за рас-
тителнопроизводство,меѓународнаизложбаза
храна,пијалоцииновитехнологииимашиниза
паковањенаистите,меѓународнаизложбана
висококвалитенаиталијанскахранаивино.l

ФедерацијанафармеритенаРМзаедносоуште10
организациикоиработатнаправатанаженитеза-
почна соработка со Центарот за вработување на

градСкопје,кадештопримарназадачаедасепостигне
економско јакнење на жените од сите возрасти и сите
целнигрупиинивнопоголемовклучувањенапазаротна
трудот.Целтанасоработкатаедасепрезематмеркиза
зголеменоучествонаженитевоситеактивнимеркизада
сенадминеродовиотдисбаланснапазаротнатрудотида
сеодважатженитедајаотпочнатсвојатауспешнабизнис
приказна. Ќе бидат организирани заеднички обуки, три-
бини,едукативнисредбиисоветувањазадасеподигне
свеста на жената за нејзино вклучување на пазарот на

трудивоситепрограмизавработувањеиќесеработи
на јакнењенаженскотопретрпиемништвоиворурални-
те средини.На средбата ФФРМ беше претставувана од
ЉубицаЏониќ,НационаленкоординаторнаМрежатана
жени–фармеривоФФРМ.ПокрајФедерацијатанафар-
меритеворамкитенасоработкатасоЦентаротзаврабо-
тувањенаградСкопјесевклученииследнитездруженија:
Бизнис асоцијација на жени на РМ, СОЖМ, Здружение
наженименаџери,ЗдружениенаженименаџериЕЛИТ,
Мрежанаменторки,СеверозападнакоморанаРепубли-
ка Македонија, Национален совет за родова еднаквост,
Сојузнастопанскикомори,Марили,МакедонскиЦентар
заженскиправа-Шелтерцентар,Занаетчискакомора.l

ФФРМ се вклучи во соработката за јакнење 
на претприемачкиот дух кај жените

Организирани саемски посети 
во Солун и Пловдив
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Националниот координатор на
мрежата на жени –фармери,
локалникоординаторки,какои

активнижени–фармериодМрежата
на жени – фармери на ФФРМ  реа-
лизираа посета соженифармери во
БањаЛука,БоснаиХерцеговина.По-
сетатаеделодактивноститенаПро-
ектот „Институционална поддршка
наФФРМ“поддржанодWeEffectие
реализирана одФФРМ во соработка
со ЦЕРД (Центар за економски и ру-
рален развој). Целта на дводневната
посета е преку заеднички средби да
се воспостави директна комуника-
сија со жени – фармери од Босна и
Херцеговина, конкретно со жени од
руралнитесрединиодРепубликаСрп-
ска,дасевидинакојначинтиепреку
невладиниот сектор кооперативите
реализираатактивностизаразвој,да
се размената искуства и да се видат
заедничкитепроблемиипредизвици,
какоизаедничкипонатамошнинаста-
пи и реализирање на активности во
насоканаразвојженатаодруралните
средини.

ЖенитефармериодФФРМнаса-
миот почеток имаа средба со CERD
кадештобешепрезентиранаработата
иактивноститенаCERDкоигиимпле-
ментираат, какои земјоделскотопро-
изводство во Босна и Херцеговина.
CERDеневладина,непрофитнаорга-
низација,формиранасоцелзаконти-
нуиранразвојнаруралнитеподрачјаи
подобрување на квалитетот наживо-
тотнаруралнотонаселениевоБосна
и Херцеговина. Организација која го
поддржуваекономскиотразвојнаре-
гионотпрекуобезбедувањенауслуги
за малите и средни претпријатија и
други субјекти во руралните области.
ЦЕРД исто како и ФФРМ има свое
списание Агро Планета кое изобилу-
васоголембројнаедукативнисовети
наменетизаразвојназемјоделството
ируралниотразвој.

Студиска посета на жени – 
фармери во Бања Лука

Во рамките на посетата жените
фармериодФФРМгопосетијаино-
вите простории на CERD кои се на-
оѓаатвоселотоKrneteкадештооваа
организацијапланирадареализира
практичниобукизаземјоделците.

Во рaмките на посетата релизи-
рани се средби и со индивидуални
земјоделци кои развиваат свое до-
машноземјоделскостопанство.

Првата посета е направена со
жена фармер Винкa во селото Ве-
рицинапланинатаКозара,кадешто
овааженаима40молзникравии7
јунци, а со интензивно земјоделско
работењезапочнуваво2000година.

Таанасвојатафармаимазапослено
ижена која со својот син и помага-
ат наВинка. Онашто е карактерис-
тичнозаоваафармае тоаштоима
современ систем на собирање на
ѓубретоодкравитекоипотоаВинка
го продава. Таа сама ја работи сил-
жатазахранаиима30хектарипод
концесија земјоделско земјиште за 

ФФРМ

Пишува: Билјана Петровска - Митревска
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производствонахрана.Тааистотака
минатата годинадобиланаграда за
најдобар земјоделц во Република
Српска,којаедоделенаодстранана
претседателот на државата. Винка
важи како жена со лидерски спо-
собности и е претседател на локал-
ноздружениенаженивоселотокои
истотакакакосвојауслугапроизве-
дувааткетеринзисотрадиционална
храна.

„За изградба на фармата јас од
државата добив 30 % субвенции и
20% од Државниот фонд за развој
населото“,велиВинка.Тааистакна
дека млекото го продава во локал-
ната млекарница кои секој месец
прават испитување и исто така Др-
жаватананејзин трошок гииспиту-
ва маслените единици на млекото.
Винка на жените фармери од РМ
кои се занимаваат со одгледување
на крави и овци им даде корисни
совети и рецепти за производство
направењенасилажа.Винкасама
гиоплодувалакравите,бидејќибила
обученаодстрананапрофесорипо
сточарство на земјоделскиот факул-
тетвоБањалука.

Попосетатана сточарскатафар-
ма, истиот ден е посетено и селско
семејно стопанство во сопственост
наАлександарСашоБањацвосело
Клековци кои произведуваат до-
машновино.Тојна2хектариодгле-
дувагрозјекоегокористизапроиз-
водствонавино.Онаштогосподели
Сашосожените–фармериетоашто

Задругата е формирана од 6 жени
соцелздружувањеиекономскојак-
нење нажените, посебно нажени-
теодруралнитесредини.Иметона
задругатаимасимболичнозначење
и претставува љубов, желба, уба-
вина, креативност, хармонија, жен-
ственост,благодарностиспојување
на спротивностите. Целта на зад-
ругата е продажба на земјоделски
производи како што се лековити
билки, печурки, пчелни производи,
традиционални домашно подгот-
вени производи (организирање на
кетеринзи),плетењеипродажбана

тие производи, правењеи продаж-
банасувенирииподршканажени
воразвојнаселскитуризам.Според
Задругата една од главните кочни-
цизаразвојнаженатаворуралните
срединиетоаштотаанеесопстве-
никназемјоделскоземјиштеитра-
диционалните односи кои постојат
заразвојнажените.

Земјоделска задруга на жени „Даница“ во Лакташи

ЗемјоделскатазадругаLivacсена-
оѓавоЛакташииеформиранаод7ос-
новачиво2003година.Станувазбор
заголемазадругакојаима350говеда
и400хектариземјоделскаповршина
од која што 200 хектари обработува.
Задругата произведува сточна храна,
имасвојамеханизација,произведува
млеко (700литригодишно), јунциза
товизаедносоКатоличкиот(трапист)
манастир по рецептура на манасти-
рот произведуваат кашкавал.Токму
таа технологија на производство на
кашкавалсвештенителица130 годи-
нијанегуваатиималесвојкомбинат.
Од 2003 година заедно со задругата
„Livac”,продолжуваатзапроизводство
на кашкавал, така што задругата им

плаќанадоместоцизаодржувањена
манастирот,кадештоселечатвомо-
ментотголембројналицазависници
оддрогаивоедноимпомагасообез-
бедувањенахрананаДомотзадеца
безродителикоиистотакаепомогнат
од овие свештени лица. Воедно зад-
ругатамудаваплатанасвештеникот
кој го произведува кашкавалот. Име-
но кашкавалот се продава по цена
од 20 евра. Менаџерот на задругата
истакна дека проблем со задругите
воБоснаиХерцеговинаештонема
конкретнозаконодавствоштонивги
третираат како кооперативи, туку во
определено законодавство ги гле-
дааткакофирми,авоодделнокако
економскиздруженија.

Земјоделската задруга „Livac”

селското семејно стопанство е ре-
гистрирано со посебен правилник,
кадештотиезапродажбанахрана,
вино,сирењеиракијавршатбезда-
вањенафискалнисметкиинепод-
лежатнаоданочување.Тукажените
–фармериодФФРМручаатрадицио-
нална храна приготвена од Сашо и
неговата сопруга и ја посетија не-
говата винарска визба. Токму ова
селскостопанствосезанимаваисо
руралентуризамодносноподготовка
натрадиционалнијадењазатуристи.

Реализиранаепосетанапчелар-
никотнасемејствотоTrninic,кадешто
СнежанаиНаташа(мајкаиќерка)се
главни носители на земјоделското
стопанство. Тие имаат 250 пчелни
семејства од кои произведуваат 3-4
тонимедиеднатегламедпродаваат
за6евра.Покрајмедпроизведуваат
идругипроизводиодпчели.Според
Наташа која е студент на земјодел-
скиот факултет и кошаркарка вакви-
от семејен бизнис само овозможува
нивен развој и смета дека младите,
својата иднина не треба да ја бара-
атвоиселувањетовостранствотуку
преку развој на вакви земјоделски
бизнисисокоисеовозможувадобар
живот.Накрајотистотакасепосете-
ни и 6 пластеници за производство
нацвеќеи расад кои се во сопстве-
ност на Слаѓања. Според неа треба
разумнодасевложува,многутрудда
севложиидасеверувавоонаштосе
работи.Натаковначинвосекојаоб-
ластќесеимауспех.l
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Пишува: Стеван Орозович

Европската комисија пред
крајот на 2017 година ќе ус-
вои комуникација за иднината

на заедичката европска политика
(Communication on the future of the 
Common Agricultural Policy - CAP)
најавипретседателотнаЕвропската
комисијаЖан-КлодЈункер.Наотва-
рањето на годинашната конферен-
цијазаземјоделствовоБриселкаде
Јункер најави: Поедноставување и
модернизација ќе бидат клучните
зборовиипримарнацелнакомуни-
кацијатазаиднинатаназаедничката
земјоделска политика, која комиси-
јатапланирадајаусвоипредкрајот
на 2017 година. Првиот чекор ќе
бидејавнатарасправакојаќепочне
во почетокот на 2017 година каде
на сите заинтересиранисубјектиќе
имсеовозможидазематучествово
дискусијатазаправецотнаоваава-
жнастратешкаполитиказаЕУ.

Пред 400 делегати европскиот
комесарзаземјоделствоФилХоган
истакнадеказаедничкатаевропска
политика треба да гарантира одре-
дениосновниправиласокоиќесе
осигура поголема еластичност на
пазарот, повеќе одржливо земјо-
делско производство и подобро
сменувањенановитегенерации.

КоренитенаЗаедничкатаземјо-
делска политика (ЗЗП) лежат во
повоенаЕвропа,кадештобиледел
од големиот план да се донесе по-
степенразвојзаедноодсекојможен
аспект на социо-економската ак-
тивностидасеоневозможатидните
конфликти.Тааеформиранасо јас-
нацел:даимпомогненаземјодел-
цитеодЕУдастанатпрофитабилни
и да останат такви. Клучен аспект
беше да се зголеми снабдувањето
со храна, врз основа на принци-
пот дека континентот ќе треба да

се движи кон една големапазарна
област,вокојаќебидатусогласени
земјоделски и прехранбени произ-
води.

Задасепостигнеова,потребна
е заедничка политика за да се на-
правиземјоделствотомеѓу земјите-
членкифер активност за сите. Ова
претставува тешка активност, без
сомнение, што се одразува во по-
следователните реформи на ЗЗП,
кои биле извршени. Институциите
наЕУиземјите-членкипостојаносе
обидуваатда јаподобратполитика-
таидајаадаптираатнапазаритеи
самотоопштествокоисеменуваат.

Наполовинаодпрограмата2010
-2020,воЕУвеќепочнувадасезбо-
рува за други реформи и финанси-
рањекоиќебидатповеќеповрзани
сопрашањакакоштосеодржливост
ислично.

РЕФОРМИ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕВРОПСКА  
ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ПОЛИТИКА

ЕВРОПСКА УНИЈА
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ЕВРОПСКА УНИЈА
ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА

ТРИ ГЛАВНИ ЦЕЛИ ПРЕКУ КОИ СЕ
ПОДДРЖУВА ЕВРОПСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛЕЦ

+/-12

ХРАНА

77 %

ОКОЛИНА

46

СЕЛА

МИЛИОНИ ЗЕМЈОДЕЛЦИ СЕ 
ЗАНИМАВААТ ИСКЛУЧИВО СО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

ОСИГУРУВААТ НАБАВКА НА 
КВАЛИТЕТНА И ПРИСТАПНА 

ХРАНА ЗА ПОВЕЌЕ ОД 500 
МИЛИОНИ ЕВРОПЈАНИ

ОД ТЕРИТОРИЈАТА
НА ЕУ

Е РУРАЛНА

ПОМАГААТ ВО РЕШАВАЊЕ 
НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 
И ГИ ЧУВААТ ПРИРОДЕНИТЕ 

РЕСУРСИ

МИЛИОНИ РАБОТНИ 
МЕСТА ПОТЕКНУВААТ 
ОД ЗЕМЈОДЕЛСТВО И 

ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

ЈА ОДДРЖУВААТ 
РАЗНОЛИКОСТА И 

ВИТАЛНОСТА НА ЕВРОПСКОТО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО

ЗАЕДНИЧКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА СЕ ТЕМЕЛИ НА : 
1. ПАЗАРНА ПОЛИТИКА – ги порамнува плаќањата и пазарните мерки

ЕВРОПСКИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ГАРАНТЕН ФОНД (ЕЗГФ)

2. ПОЛИТИКА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ- повеќегодишни мерки за развој на 
рурални подрачја

ЕВРОПСКИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФОНД ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ (ЕЗФРР)

ЦЕЛИ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА: 
1. ОДДРЖЛИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА –зачувување на потенцијалот за 

производство на храна на одржлив начин за да се обезбеди долгорочна 
сигурност и достапност на храна, како и за зголемување на глобалната 
побарувачка за храна, која може да се зголеми за 70% до 2050 година.

2. ОДДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ со природните ресурси и климатските промени 
– снабдување на граѓаните со високо квалитетни и вредни производи, во 
согласност со прописите за заштита на животната средина, здравјето и 
благосостојбата на животните, растенијата и здравјето на луѓето.

3. ВОЕДНАЧЕН ТЕРИТОРИЈАЛЕН РАЗВОЈ – да ја задржи руралната заедница во 
која земјоделската производна активност е таа која генерира нови работни 
места, предвидува економски и социјални бенефиции и придонесува за 
заштита на животната средина.

ТЕМЕЛНИ НАЧЕЛА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ПОЛИТИКА СЕ:
 Ô Единствениот пазар - се применуваат правилата за слободно движење на стоки 

меѓу земјите-членки и ги дефинира единствените цени и поддршка, без оглед 
на седиштето на претпријатието (заеднички цени, исплата на помош, усогла-
сување на прописите од областа на здравството и заедничката надворешна 
трговска политика)

 Ô Принципот предности на ЕУ - дава предност на земјоделски производи од ЕУ 
во пресрет на увезените производи и го штити внатрешниот пазар од прекини 
предизвикани од неконтролиран увоз на производи со ниски цени.

 Ô Финансиска солидарност - предвидува дека трошоците кои произлегуваат од 
примената на Заедничката земјоделска политика е дека треба да се поделат 
меѓу земјите-членки, без оглед на нивните национални интереси.

„АКТИВЕН“ ЗЕМЈОДЕЛЕЦ

Еднаоднајзастапенитеприказни
водебатата за сегашнатаCAPеде-
финиција за „активен земјоделец“,
којавоголемамерагидиктиракри-
териумите за тоа на колкуфинанси-
рањеимаправоземјоделецот.

Дистрибуирање средства меѓу
земјоделскитепрофесионалцибеше
еднаодглавнитецелинаминистри-
те за земјоделство на ЕУ, но шпан-
скиот земјоделски сектор не мисли
декаоваепостигнато.

Хозе Луис Мигел, од шпанската
земјоделска асоцијација COAG, се
сомнева дали Европската комисија
прависéштоможејаснодаседефи-
нираконцептотна„активенземјоде-
лец“.

Мигел инсистира на тоа дека
сегашните закони не успеваат да
го „легитимираат“ она што треба
дабиде„столботнареформите“,во
смисла на консолидиран модел на
производство на храна, социјални
факторииодржливостнаживотната
средина.

Тој додаде дека сегашната CAP
„продолжува да го игнорира“ стра-
тешкиот карактер на секторот и го
повикаБриселдаизлезесополити-
кизазаштитанасектороти„одржу-
вањенаживосело“.

Секретарот на Сојузот на мали
фармери (UPA), Ignasio Senovilla,
предупреди дека системот на реги-
онализацијата не треба да се освр-
нуваконкаквибилоидниреформи,
со цел да се избегне каква било
нестабилност во распределбата на
средствата.

Една од главните „проблеми“,
коисепојавијасопоследователните
реформи е дека се менуваат крите-
риумитекоигоправаттоатешкода
се координира меѓу програмите за
финансирање.

Едно од најзначајните подрачја
на делување на ЕУ институциите,
каковосмисланаопфатназаеднич-
кистечениправа,такаивоконтекст
науделотнавнатрешниотбуџетнаЕУ
претставува ЗАЕДНИЧКАТА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКАПОЛИТИКА(ЗЗП)којадати-
ра од 1960 година, кога е воведена
како би го задржала земјоделското
производство,осигураладостапност
на залихите соприфатливицени,и
овозможила одреден животен стан-
дард на земјоделците. ЗЗП распо-
лагасобуџетодоколу55милијарди
евра,што претставува 40% од вкуп-
ниотбуџет.l
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Рана 
зелка
наотворен
простор

Пишува: Благојче Најдовски

Раната зелка на отворено е тра-
диционална култура која се
одгледува во семејството на

ВанчевБорисодБогданци.

Поради влијанието на медите-
ранската клима гевгелиско-валан-
довскиот регион е еден од најтоп-
лите региони во Македонија што
го прави исклучително поволен

за одгледување на раноградинар-
ски култури (зимна зелка). Моето
семјествопоседува2хектариземјо-
делски површини на кои одгедува-
мезелканаотвореноидоматипод
пластеници, вели Ванчев. Зелката
е лесна за одгледување, ја сееме
во леи околу 20 јули, а во текот на
месец септември расадот го раса-
дуваме на нивите-вели Борис. Нај-
добросепокажаа сортитеСтентон
и Клабуша, која е порана сорта од

Стентонотистасувазабербапосле
Нова година, а Стентонот се бере
восрединатанамарт.Заштитатана
зелката се состои од борба против
пламеница и инсектициди против
зелковиот црв, согласно календа-
рот за заштита по фенофазите на
развојотназелката.Таабарамногу
вода,особенонапочетокотнавеге-
тацијата ја наводнуваме со бразди,
итоанајмалку3пативонеделата,а
воесенскиотпериод  јанаводнува-
ме по потреба. Прихранувањето со
ѓубривагоправимевотринавратии
тоапредсадењеидвапативотекот
навегетацијата,додаваБорис.

Зелкатаеконзумнаинеепогод-
назакиселење,инакуеотпорнана
ниски температури и нема проблем
со ниски температури кои годинава
паднаа и под минус дваесет степе-
ни под нулата, зелката немаше ни-
какви штети. Цената е променлива
изависиодсезонадосезона.Пред
двегодинипоминавмеодличнокога
беше по 30 денари килограм за из-
воззаСрбијаногодинавапочетните
ценисемногунискиисменапрагот
од рентабилноста. Моменталните
цениизнесуваатод6до8денариза
еден килограм. Никогаш не можете
дазнаетекојаќебидеценатаноние
сме земјоделци и мора да произве-
дуваме,порачаБорис.l

ГРАДИНАРСТВО
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ГРАДИНАРСТВО

Калемењенакраставици
Пишува: Димитар Арнаудов

Краставицаевидназеленчуккоj
сеодгледувавосекојаградина
и пластеник. Овој зеленчук по-

текнува од Азија. Поради високата
содржинанаводасесметазаодли-
чендиуретик.

Содржи малку калории, а се
одразува со содржина на витамини
и минерали. Поради позитивниот
ефектврзчовечкототелосекористи
какододатоквохрана,лековиикоз-
метичкицели.

Во текот на одгледувањето на
краставицата многу одгледувачи се
среќаваатсоограничувачкифактори
кои влијаат на приносот. Крастави-
цатаимакоренкојечувствителени
слаборазвиен.Кореновиотсистеме
честоподложеннаразличниболести
инискипочвенитемператури.Зада
сеизбегнатпроблемитеповрзанисо
кореновиот систем на краставицата
производителите калемат крастави-
ца на тиква како подлога. Најчесто
како подлога се користи Cucurbita
ficifolia.

Подобра апсорбција на вода и
хранливиматерии

Наовојначинсеизбегнуванега-
тивното влијание на слабо развие-
нитекорениодкраставица,идоаѓа
дозначњепозитивнотовлијаниена
коренотодтиква.Тикватаимакоре-
новсистем,штоепосилениподобро
развиен, подобро издржува ниски
температурикакоивисокивреднос-
тинахранливиминералниматерии
вопочвата,можеданавлезеподла-
боковопочвата,асотоасезголему-
ваииздржливостанасуша.

За да се направи  успешно ка-
лемењепотребноедасеобезбедат
адекватно развиени млади расте-
нија краставицаи тиква, тенокнож
засечење,материјалзаповрзување,
средствазадезинфекција.

Главната алатка за калемење е
жилетилискалпел.Сечилата треба
дабидаттенкииостри,соцелдасе
избегнекршењенамекитеткивана
младите растенија. Пред употреба
алатитетребадаседезинфицираат.
За дезинфекција се употребува ка-
лиумперманганат,алкохол.l
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КАЛЕМЕЊЕ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ 
НА ТРИ НАЧИНИ:

1. Калемење на процеп,
2. Калемење со спојување и
3. Калемење со агол од 30 до 45º.

За калемење е потребно да се има добро 
развиени млади растенија краставица и тиква. 
Краставиците се засадуваат четири до седум 
дена пред тиквата. 

КАЛЕМЕЊЕ НА ПРОЦЕП
Соовојтипнакалемењенатикватасе
отстрануваатпрвиотвистинскилисти
врвната меристема, а се оставаат ко-
тиледонските лисја. Потоа се прави
процепсодлабочинадо2cmвокојасе
вметнуварастениетокраставица.Пре-
тходно се отстранува кореновиот сис-
темнакраставицата.

КАЛЕМЕЊЕ СО СПОЈУВАЊЕ
Кај овој вид на калемење на иста ви-
синанастеблотокраставицаитиквасе
правикосрезод1/3или½одстеблото.
Наовојначинседобиваатеденвидја-
зицикоисевклопуваатпомеѓусебе.

КАЛЕМЕЊЕ ПОД АГОЛ
Заовојпроцеспотребноекраставици-
теитиквитедаимаатистадебелинана
стеблото.Стеблатасережатподаголод
30до45º.Натикватанакојасорезоти
сеотсртануваврвнатамеристемасека-
лемиделотодстеблотокраставица.

После калемењето потребно е растенијата да
бидат пренесени во посебни простории со спе-
цијалниусловиивотаквиусловиостануваатоко-
лу10дена.
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АРТИЧОКА

ГРАДИНАРСТВО

Артичокатаеповеќегодишнорас-
тение.Сесметазаделикатесен
зеленчук и е меѓу поважните

хортикултурнирастенија.Екстрактите
однејзинителистовиимаатпримена
во фармацевската и прехрамбената
индустрија.

Артичоката (Cynara scolymus) по-
текнува од Медитеранот од каде се
проширилавоЕвропа,апотоавојуж-
наисевернаАмерика.

Артичоката се смета за зеленчук
на боговите, бидејќи според митоло-
гијата богот Зевс ја користел во ис-
храната. Била и омилено јадење за
аристократите. Артичоката е повеќе-
годишно растение кое ако е зашти-
тена може да поднесе поладни зим-
ски услови. Артичоката се одгледува
засоцветиетокоесесобирапредда
расцвета.Најраспространетаевоме-
дитеранските подрачја. Најчесто се
одгледувавоградинитеиаковонекои
деловинаМедитеранотсеодгледува
на поголеми насади покрај морското
крајбрежје.Артичокатасеодликувасо
хранливиилековитисвојства.Делува
терапевтско кај дијабетесот, слабо-
крвноста и заболувањата на црниот
дроб.Одеднорастениегодишноможе

Пишуваат: Доц. д-р Звезда Богевска, Доц. д-р Маргарита Давитковска

даседобијат5-6покрупнисоцветија.
Стеблото е разгрането и достигнува
височинаидо2m.Листовитесеголе-
ми и наизменично сместени на стеб-
лото. На врвот се темнозелени, а во
основатасиви.Наврвовитеналисто-
витесенаоѓаатбоцки.Коренотемно-
гудлабокораспространетвопочвата.
На врвот од цветоносните стебла се
наоѓаатголеми,топчестиибодликави
соцветија составени од мали сино-
виолетовицветови.Одрастениетосе
добиваат 5-6 соцветија годишно кои
се формираат од втората година па
понатаму.Наартичокатаиодговараат
длабоки, плодни, растресити и влаж-
нипочви.Оптимална температура за
порастеод24до26оС.Артичокатане
поднесува засенчување, но може да
се одгледува на места со силни вет-
рови.

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО 
НА АРТИЧОКА

ВосреднаЕвропа,артичокатасе
произведува од контејнерски расад,
вообичаено производство или од
меристемот (ин витро култура), што
овозможувадобивањенабезвирусен
расад.НајуготодЕвропасеодгледу-
ва директно од семе.На помали по-

вршини успешно се размножува со
резници(одедногодишенилидвого-
дишенпосев).

Производството на расад започ-
нувасосеидбавофевруариилимарт
во заштитен простор со пикирање
потринедели(восаксиисопречник
9-12 cm). Поекономична е сеидба-
тасодвесемкивосаксија(нотогаш
производствотоеподолгоза21ден).
После сеидбата температурата се
одржувана18-220С,апоникнењето
12-160С.Садењетонарасадотепосле
престанокотнаопасностаодпролет-
нитемразови (мај) нарастојание80-
100х75-80 cm и длабочина 5-10 cm.

зеленчук 
на боговите
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При одгледување од расад и
резници, артичоката цвета во иста-
тагодина(септември).Цветовитесе
развиваат повеќе пати во текот на
годината,и тоа,од јулидоавгуст, а
на југ од мај до ноември. Цветови-
те се развиваат постепено и затоа
и бербата трае сè до првите мразе-
ви.Цветовитесе8-16cmдолгиисо
маса од 200-500 g. Задобивањена
покрупни цветови на растението се
оставаатпо2-3изданоцисо2-3цве-
тови.

Бербата на соцветијата е во пе-
риодот кога надворешните листови
од соцветието ќе почнат да се од-
војуваатодсредните,авнатрешните
се сè уште затворени. Соцветијата
се сечат со 10-15 cm долго цветно
стебло и се чуваат на ладно (инаку
брзопоцрнуваат).Нарастенијатасе
развиваат2-3крупнии4-10средно
крупни соцветија. Годишнотопроиз-
водствоеод40.000до100.000соцве-
тијаодносно4-10t/ha.Најквалитетна
еартичокатаодвторатаитретатаго-
дина.Соцветијатаможатдасечува-
атеденмесецнатемператураод00С
ирелативнавлажностод95%.

ЗАШТИТА ОД НИСКИ 
ТЕМПЕРАТУРИ

Во текот на зимскиот период
артичоката бара заштита од ниски
температури. Расцветаните соцве-
тијатребадасеотстранат,адолги-
те листови малку да се потскратат
изаеднодасезаврзатвосноп.Во
текот на ладните денови, расте-
нијата може да се покријат со сла-
ма, гранки и сл.. Во подрачјата со
многу ладни зими, артичоките тре-
бадасеизвадатодпочватазаедно
соделодпочватаидасепресадат
во саксии со песок и да се чуваат
во подрум. За исхрана се користат
младите соцветија кои се берат во
мај и јуни, кога соцветијата дозре-
ваат.Законсумацијанесекористат
во свежа состојба, бидејќи имаат
горчлив вкус и тешко се сварливи
за човечкиот организам. Недозре-
анитесоцветијатребадасезготва-
та веднаш по бербата, бидејќи со
подолгочувањесеменувавкусоти
хранливата вредност. За консума-
ција се користат листовите кои се
наоѓаат во основата на соцветието
исредишниотделодсоцветието.

ЛЕКОВИТИ СВОЈСТВА НА АРТИЧОКАТА

Артичокатаезначајнолековиторастениепорадиприсуствотона
цинаринволистовите.Цинаринотимагорчливвкус,јаподобрува

функцијатанацрниотдробибешиката,гопоттикнуваизлачу-
вањетонавишокоттечностиигоснижуванивотонахолесто-
ролвокрвта.Листовитеодартичокатаделуваатипротивре-
ума,грчевиипомагаатприснижувањенанивотонашеќер.

Истотака,сеупотребувазасмирувањенажелудечните
тегоби,киселини,лечењенахепатитисиартериоскле-
роза.Артичокатаебогатасоминералиивитамини,а
содржиибелковини,јагленихидратиималкумасти.
Одминералитеприсутнисекалиум,натриум,форс-

фор,магнезиум,калциум,бакар,железоицинк.
АртичокатаебогатаисовитаминА,Сивитами-
ниодгрупатаВ.Порадивисокатасодржинана
растителнивлакна,артичокатасекористиза

подобрувањенаварењетонахраната.l

За раното производство садењето
може да биде порано (април) со ко-
ристењенаматеријализапокривање
(лутрасил,агрилисл.).Ноовојначин
на производство, артичоката цвета
уштевопрватагодина.

Директната сеидба е од поло-
винатанааприлдокрајотнамај(во
зависностодклиматскитеуслови)на
растојание70-100х70-80cm.Честае
сеидбата во гнезда (3-4 семки), при
што се остава само најразвиеното
растение. При директната сеидба
цветањетоевовторатагодина.

Вегетативното размножување
е со изданоци, односно со зелени
резници. Со развојот на растенија-
та на пролет (април-мај) се сечат
зелените изданоци (со 3-5 листови
идел од коренот). Резниците се са-
датнарастојание100-120х80-90cm
(крупноцветните на поголеми рас-
тојанија).

Артичокатапо садењетово опти-
малниусловибрзосеразвиваизаш-
титата одплевели севршисамоме-
ханичкивопочетокотнавегетацијата.
Многудобрирезултатидавамулчира-
њетосоорганскиматерииведнашпо
садењето. На артичоката најголеми
штетинанесуваатвирусите,пазатоа
се користи безвирусен саден мате-
ријал.Одболеститекајартичокатасе
јавувабактериозаифузариум.
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НАСЛОВНА СТОРИЈА

Пишува: Благојче Најдовски

Управителот на земјоделската
задруга „Агробогданци“ од Бо-
гданци, Иван Вангелов е млад

човексовизија.

Поседувам 17 хектари земјодел-
скоземјиштенакоиимампосадено
14хектарикруши,1хектарлозјеи1
хектар матичен насад. Со земјоде-
лие се занимавам од кога помнам
засебе,атоамиеипрофесионална
ориентација во последните 20 годи-
нивосемејнатаземјоделскааптека
лоцирана во центарот на Богданци,
велиИван.Намоетопрашањезошто
насадсокруши,Иванодговори:„Во
нашиот крај климата е погодна за
одгледувањенакруши,бидејќиима-
ме топла пролет и ретка е појавата
наранипролетнимразовиштоего-
лем ризик фактор за крушата како
култура.Истотака,вонашиотрегион
дува многу ветер, и затоа не е слу-
чајноштопрвитеелектранинаветер
во Македонија се лоцирани токму
во Богданци, ветерот не дозволува
висока влажност, па така насадите
сепоотпорнинаервинија“-појасни
Вангелов.

Имам повеќе сорти на круши
како Вилијамовка, Конкорт, Аба-
те Фетел, Санта Марија. Крушата
е  нежнаовошкаиимапотребаод
голема грижа, какомало дете и сè
сибаранавремеинемапросторза
импровизации. Сезоната почнува
сорезидбакакокорекцијаналетна-
та резидба од претходната година,
потоа вршиме заштита од штетни-
ци со бакарни препарати и мине-
рални масла, а по прецветувањето
на овошките правиме меѓуредова
обработка на површините и про-
должувамесозаштитанаовошките
согласно календарот за заштита и
третирањепротивплевели.

На сите површини имам инста-
лираносистемкапкапокапка,затоа
штоовојсистемзанаводнувањеза
разлика од наводнувањето со браз-
ди е подобари затоаштоне ја зго-
лемувавлажноста,асотоаипојава
на болести на овошките. Наводну-
вањетогоправамвоноќнитечасови
заданематемпературнишоковина
овошките. Сепак ние во Богданци
имаме медитеранска клима што се
карактеризира со високи дневни
температурииноќнотонаводнување

ВилијамовкаодБогданци
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нееисклучоктукуправило.Бербата
почнуваодкрајотнамесецјуникога
ценатанакрушитееискучителнопо-
волнапорадифактотдекакрушатае
едно од првите овошја во сезоната.
Минатата година постигнавме цена
одоколу50до60денаризаеденки-
лограмштобешеодличнацена.На-
садотестар5годинииоваагодина
е6-тагодинаиочекувамеполнродод
околу10тоникрушипохектар,дода-
ваВангелов.

КООПЕРАТИВНО ЗДРУЖУВАЊЕ

Богданци во минатото имаше
големи површини под лозови и
овошнинасадисооколу600хектари
лозовинасадииоколу200 хектари
овошнинасади.Но,сопропаѓањето
накомбинатитеинасадитепропад-
наазаедносонив.Денесземјодел-
ците за подигнување на овошни и
лозовинасадинапазаротимааатна
располагање претежно евтин уво-
зен саден материјал со несоодве-
тен квалитет поради ниската цена
каденематегаранциизаквалитетот,
велиИван.

Немањето на евтин квалитетен
саденматеријалсопогоденсортимент
бешепричината14земјоделцидасе
здружиме во земјоделска задруга.
Членовите на задругата поседуваат
околу 80 хектари земјоделски повр-
шини. Земјоделската задругаАгробо-
гданцијаформиравмево2015година
иодтогашпосветеноработимезаре-
шавањенанашиотпроблем.Патака
соподдршканаФФРМво2016година
направивмебизниспланзаотварање
на погон за производство на саден
материјал и тоа: Стратификала и Ка-
лемара со капацитет од 200 000 сад-
ници годишносоштоќедобиемеса-

денматеријалоддомашнопотеклосо
високквалитетиприфатливацена.Во
погонотзасаденматеријалприоритет
ќеимаатониеовошниилозовисорти
кои се покажаа во нашиотмикро ре-
гионисметамедеканатојначинќего
вратимесјајотнанашиотјугоисточни-
отрегионкојважешезарегионсого-
лемопроизводствонагрозјеиовошје,
појасниИван.

Мојата порака и совет до земјо-
делците е доколку не можете да ги
решитевашитепроблемисамитогаш
здружетесесодругиземјоделци-по-
рачувамладиотИван.l

ВилијамовкаодБогданци
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Меркиза
заштита од 

поплави

ПОПЛАВИ

Возаштитатаодпоплавиголема
еразликатапомеѓупоројнитеи
речнитепоплави.

Кај пороите се врши уредување
на целото сливно подрачје при што
се почнува од горните делови каде
штоецелтазадржувањенаводатаи
продолжувањенавреметонаоттек,а
тоасеправисопошумувањеиразни
ретензивнимерки (канализадивер-
гирањенаводите,пондовизавреме-
наретенцијаисл).Покрајоваклучно
едасезаштитисливотодерозијаби-
дејќинаносотмногупридонесувакон
штетитеодпоројнитепоплави.Затаа
целсебитнипротиверозивнитемер-
кинасливотизадржувањенанано-
сотвокањонскиотделодпоројот.

Доколку отсуствуваат противеро-
зивнимеркиилисенедоволнитогаш
наносотобичнодоаѓадоподножјето
напланинатаворамничарскиотдел
кадеобичногозатрпувакоритотосо
нанос,аимостовите,соштодоаѓадо
разлевањенаводатаипоплавување

на околното земјиште. Ако доаѓа
релативно чиста вода голема е ве-
ројатностаданесеизлееодкорито-
то,ноакоесозначителнаколичина
нананоссигурносеизлева.

Законскиуредувањенапоројните
сливовиеобврсканалокалнатасамо-
управаинадлежнотоводостопантсво,
нотукатребадасевклучииЈПМаке-
донскишуми(порадиактивноститена
сливот)какоилокалнотонаселение.

Грешкикоилокалнотонаселение
гиправиипридонесуваконзголему-
вањенаштетите:

Бесправнасечанашума;

  Намалување на проточноста на
коритотонаводотекотсофрлање
секаков шут како и узурпација
и конверзија во обработливото
земјиште,ибесправниградбиво
коритото(премини);

  Градење на куќи во близина на
поплавнатазонасоштосеизло-
жуванаризик;

  Отвори на куќите кон коритото
коипопуштаатподпритисокотна
поројнаталава.

Слика 47. Радовиш - 
порој Сушица, 2008

Слика 46. Речица, 2015
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Обично локациите на подпла-
нинските села е неповолна со тоа
штосепоставенинат.н.плавнико-
нусинапоритеисеградаткуќина
неповолниместа. Единствен добар
примереселоПорој(Тетовско)каде
што од долгогодишно искуство со
поројот во најопасната зона нема
нитуеднакуќа.

Слика 50 и 51. Несоодветно поставени градби во коритото

МЕРКИТЕ СЕ:
  Спроведувањенаагротехничкиимелиоративно-техничкимеркинаобработ-
ливитеповршиниишумско-мелиоративникомбиниранисонекоимелиора-
тивно-техничкимеркинанеобработливитепочвиинапочвитеподдегради-
раниилиуништенишумивопланинскитетерени;

  Отстранувањенадонесениотскелет(крупникамења,чакаликрупенпесок)
напомалитеповршини:оваамеркасеврширачно,анаместатакаденаносот
епоголемдасепримениисоодветнамеханизација;

  Донесувањенаилест,иилестоглинестматеријал,кадештоеодземенхумус-
но-акумулативниот(обработливотслој);

  Применатанадлабокаобработкасомешањенаслоевисоразличнитекстури,
особенотамукаденаизменичноподлабочинасемешаатпесокливитеиилес-
то-глинеститеслоеви,ќеовозможисонетолкуголемиинвестициизначител-
нодасеподобрипродуктивностанапочвата;

  Основнаобработка(орање)дасенаправиштоеможнопобрзо(предзимата),
наштопоголемадлабочина(30-35cm)приштоќесезаораситниотпесоккоје
останатнасаматаповршинапослеповлекувањетонаводата;

  данесепалатстрништата,дасезаораатзаедносоесенскотодлабокоорање,
соплуг;

  Редовновнесувањенаорганскоѓубриво,соцелдасезголемиоднесениот
хумусиедновременоподобрувањенаструктуратанапочвата,какоиредовно
внесувањенаминералниѓубрива,особенокалиум,фосфориазот,соцелда
сезголемиплодностанапочвата.

  Спроведувањенасоодветенплодоред.Дасеизбегнеодгледувањенаиста
културамногугодининаистаповршина(монокултура)идасевоведатвопло-
доредфуражникултуриилидругикултуризазеленоѓубрење;

  Воделовикаденаноситесемногудлабокиповеќеод1m(некадезабележав-
меицелоснозатрупувањенанасадисокруши)потребноеотстранувањена
наносотсомеханизацијаинеговоодложувањенадругоместо(привремена
депонија)одкадепонатамуистиотќенајдеприменакакоградеженматеријал
заодредениактивности.Наовиеместамеркитезарекултивацијасенајком-
плицираниипозитивнитеефектиќеседобијатзаподолгвременскирок.

Несоодветнопоставениградбивокоритотоилина
правецнапоројот

Речица,Шипковица,Страчинци

инесоодветнаурбанизација,СтајковцииСингелиќ

Узурпацијанакорито
Црешевскарека

Ѓубревокорито
Страчинци

Отвори/прозориконкоритотоСтрачинцииШипковица

Бесправнонаправен
премин-Брњарци

Слика 48. Локација на село во 
т.н. плавен конус

Слика 49. Единствена соодветна 
локација (с. Порој)

Текстотеизвадокод„ПРАКТИЧЕНВОДИЧИМЕРКИЗАСАНАЦИЈАНАПОЧВИТЕВОПОПЛАВЕНИПОДРАЧЈА“.

ПрирачникотеиздаденвосоработкасоФакултетотзаземјоделскинаукиихрана-СкопјеиШумарскиотфакултет
приУКИМ,СкопјеворамкитенаПроектотзаинституционалнаподршканаФФРМ,поддржанодWeEffect.

На примерот од Шипковица на
долниот спрат се наоѓа страничен
прозорпрекукојнавлеглапоројната
лаваприштозагинаа3лица.

Нашите истражувања во попла-
вените реони во околината на Ско-
пје покажаа дека во почвата нема
присуство на колиформни микроор-
ганизмииEscherichiacoliкоипотек-
нуваат од органски материи од фе-
калнопотекло.Истотака,вопочвата
несеконстатираниклостридиикако
показателнаодвивањенаанаероб-
ни процеси во почвата кои се нега-
тивниинепожелнивоземјоделското
производство,бидејќијанамалуваат
биогеноста и плодноста на почвата.
Овазначидеканаповршинитеможе
по преземањето на агротехнички и
мелиоративнимерки да се одгледу-
ваздраваибезбеднахрана.l
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Пишува: Деспина Крстевска

Доколку отсекогаш сте сака-
ле да одгледувате јагоди, но
просторот ве ограничува, до-

волноедаобезбедитенекоедрвено
или пластично буре или некој друг
садкакосаксијаидасеодгледувана
вашататерасаилибалкон.Јагодата
еповеќегодишнорастение,коераѓа
обилно,особеновопрвите3години,
а подоцна може успешно да се ра-
сади.Имено, јагодитеразвиваатиз-
даноци,новималирастенијакоиво
ранаесенможедасезасадатикои
веќедругатагодинадаваатплод.

Акогисадитепрвпат,обезбедете
квалитетен расад од добар расад-
ник, и во зависност од просторот
најдоброедасесадатнарастојание
од 20cm. Оптимално време за заса-
дување е рана есен или во пролет,
нонеподоцнаодмај,бидејќитогаш
раните сорти веќе почнуваат да се
берат.Потребноенајпрвиндаобез-
бедите доволна количина на  плод-
напочваиликомпостнасрединаод
буретосеставаперфориранацевка
задренажазадаможевишокотвода
да се одстрани, ѓубрењето да биде
поможностсоарскоѓубре.

ОВОШТАРСТВО

Јагоди
во буре
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Јагодите најдобро успеваат на
сончево место, а за да постигнеме
добра циркулација на воздух, по-
требно е бурето да се оддалечи од
ѕидотбаремполаметар.Првиотред
се странични отвори, со големина
од4-5cm,седупчатна20cmвисина
од основата на бурето, и последна-
та дупка е на 20cmод горниот раб
на истото. Страничните дупки за
садниците треба да се распореде-
нитакаштоданебидатпоставени
една под друга, туку наизменично,
се со цел во вегетација да не си
сметататеднонадругорастение.Во
бурето најпрво се става слој од кр-

шенкамениликрупенчакал,зави-
шокотнаводаполеснодаистекува
оддупкитенадното.Надтојслој,се
нанесуваслојотсоплоднаирастре-
ситапочваиликомпосткојтребада
седоведедопрвиотреднадупкии
тогашпотребноедасенасадатсад-
ницитеодјагоди.Доколкунеможе-
теданајдетебуреистатаработамо-
жетедајазавршитеисопластични
канти наредени една врз друга но
треба да ја запазите дренажата на
водатасопоставувањенаперфори-
рана  пластична цевка на средина
одкофитеапретходнодаимбидат
отстранетигазеритенаистите.

Денес, се одгледуваат сорти на
јагоди кои раѓаат постојано и има-
атпоголемиплодовиисенаречени
,,месечарки’’, кои не се продуктив-
никакодругитесорти,нопостојано
цветаатидаваатплодовиодјунипа
седоесен.Но,најновинапазаротсе
појавија ,,ползечките сорти на јаго-
ди’’,коисепогоднизаодгледување
набалконите.l
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Пишува: Ефтим Каракамчев

Јапонско јаболко  diospyrus kaki
уште се нарекува и храна на бо-
говите. Потекнува од Кина и Ја-

понијаодкадесеширипоцелсвет.
ВоЕвропамасовносешириво19век
каде успева во подрачјата со блага
средоземнаклима.ДенесвоМакедо-
нијанајмногусеодгледувавовалан-
довскo-гевгелискиотрегион.

РАЗМНОЖУВАЊЕ И  
ПОДИГАЊЕ НАСАДИ

Лесно се размножува со кале-
мење во Т-зарез под кора. Кале-
мењето може да биде напролет на
будна пупка и наесен на заспана
пупка.Какоподлогазакалемењесе
користи сеанец од типот Diospyros
lotus ili Diospyros virginiana. Препо-
рачливоекалемењетодасеизврши
нависинаод20-30см.Растојаниена
садењее5x5или5x4м.Многуповол-
нореагиранаѓубрењесопрегорено
арскоѓубре.

СОРТИ

Сортите се делат на две групи:
Адстрингентни – (сорти кои

ствараат трпки при консумацијата):
Hakume, Eureka, Gailes, Tamopan,
Cokolate,Kostata,RojoBrillante

Неадстигентни (сорти кои вед-
наш се консумираат): Fuyu, Jiro,
Imoto,Izu…

Во валандовско најзастапени
сорти се Kostata, Fuyu и во послед-
ните неколку години најмногу се
садисортатаJiroBrillante.

ПОДГОТОВКА НА ПОВРШИНАТА  
ЗА САДЕЊЕ

Пред риголовањето се врши
расфрлање на потребните количини
наарскоиминералноѓубренаоснова
надобиенитерезултатиодагрохемис-
катаанализанапочватаипотребите
од хранливи елементи на овошката.
Риголовањетосевршинадлабочина
од 60-70см во летните месеци, а во
есенсевршипопречноорањенадла-
бочинаод30-40см.Предсадењетосе
врши танирање или браносување со
целдасеразбијатгрутките.Предса-
дењето се врши одредување на пра-
вецот на редовите, размерување на
растојанието и обележување на сад-
нитеместасотрска.

САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Садниотматеријалморадабидесо
високквалитетипроизведенисерти-
фициран во регистрирани производи-

телинапосадоченматеријалилиможе
дасеобезбедиодувозпрекурегистри-
раниувозници.Садницитеморадасе
добро развиени, потполно здрави и
слободниодвирусиимикоплазми.

ТЕХНИКА НА САДЕЊЕ

Садењето може да се врши во
дупкиископанирачнo,сосврделпри-
качен на трактор или во бразди. Са-
дењето во дупки е поспор и поскап
процес.Квалитетнобрзоиевтиноса-
дењеевобразди.Браздитесеправат
соеднобразденплуг,15-20смдесноод
маркиранитередови.Браздата треба
да е длабока 40-50см. Со мерка од
50см садниците се садат приближно
насрединатанабраздата.Длабочина-
танасадењенасадницитеенеколку
сантиметринадспојнотоместоодпо-
вршинатанапочвата,аспојнотоместо
несмеедаепокриеносоземјасоцел
да не се развијат жили од питомиот
делнаовошката.Когаќесепостави
садницата на местото за садење се
ставаплодниотгоренделодпочватаи
лесносенагазува,аостанатиотделне
сенагазува.На крај седодаваоколу
десетиналитриводасесоцелзаис-
тиснувањенавоздухотиподобропри-
лепувањезапочвата,асотоасеобез-
бедува сигурен прием на садницата.
Приесенскосадењесевршинагрну-
вањенаспојнотоместонасадницата
соцелдасеизбегнатпоследицитеод
измрзнувањепринискитемператури.
Послесадењетонасадотсеоградува
сомрежазадасеспречиоштетување
одглодариидобиток.l

Јапонско 
јаболко
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Спелта -крупник
(triticumspelta)

ЖИТО НА ИДНИНАТА

ПОЛЕДЕЛСТВО

Спелтатакакожитнорастениезаедносоеднои
двозрнестиотлимецседревниформинапчени-
цакоигикористелестаритецивилизациикако

лебнижита.Воденешновремечовештвотоезагрозе-
ноодсепоприсутнотозагадувањевооколинатапри-
чинетоодразно-разнипредизвикувачи.Загадување
имаприсутностивопченичнотозрнокакорастителен
производ.Имајќигопредвидовакакоифактотдека
составотназрнотокајденешнивесортипченицазасè
повеќелуѓеенеблагопријатен,одстрананасеповеќе
заинтересиранипочнувадасеимамотивираностида
имсеобраќасоодветновниманиенаовиезаборавени
древникултуринапченицапредсеодаспектнасоста-
вотнанивнотозрнокојнепредизвикуватаквиздрав-
ственипроблемикакоденешнивесортипченицаиод
аспект на нивната многу поголема животоспособност
иможност за опстојувањевонеповолниагроеколошки
условисоштоеовозможенонивнопоприродноодгледу-
вање.Овиедревниформинапченицасевисокостеблени
исозрнообвиеносоплевица-лушпакојапредмелење
требадасеодстраниодзрното.Иакоситеовиеформисе
одгледувани од органските производители сепак спел-
татаенајраспространетабидејкисеодликувасопоголем
приносипоедрозрнопаодтамубилисеуштеепоголем
интересотзанеа.Заистатасесметадеканастаналапред
5-6000годинипреднашатаеравоАнадолијавоТурција

прекуспонтанивкрстувањанажитнитревестирастенија.
Генетскиесличнасоденешнивекултурниформинапче-
ницаикакокултурнаформапоседуваиздржливост,дава
брашносоодличнипекарскисвојстваилебсопријатен
вкус.Сепомасовнопроизводитеодспелтагиизместува-
атпроизводитеодденешнивесортипченицабидејќисе
повеќесераспросранетизаболувањатаоднекаквифор-
минанеподносливостконсоставотнасовременитесор-
типченица.Бидејќигенетскиесличнасоголосемените
форми пченица, а високостебленоста и полегнувањето

Пишува: дипл.земј.инж. Захариев Ванчо
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иенедостатоквоминатотоиденес
се вршеле и се вршат вкрстувања
со нискостеблени голосемени фор-
минаобичнаимекапченицасоцел
даседобијатсортисонискостебло
инеполегливостпри ѓубрењекоее
неопходно за добивање на пови-
соки приноси. Од расположливите
информации може да се каже дека
со посветена селекциона работа во
Германија се создадениповеќесор-
тиспелта,aвоУнгаријаесоздадена
сортатаОКО-10,ивоСрбијасортата
Нирвана.Ситесенискостеблениисо
близуилицелоснозадржаниквали-
тативни својства на спелтата. Овие
новосоздадени сорти на спелта
имаат висока содржина на белко-
виникојакајнекоисортинадмину-
ва 20% при што истите се во иде-
ален сооднос со јагленохидратите,
мастите, минералните материи,
витамините и растителните влак-
на. Спелтата е единствено жито и
храназачовекоткојаосвенсовода
можедагообезбедисоситедруги
потребнихранливисостојкизажи-
вот.Сите8важниаминокиселини
кои не може човечкото тело да ги
синтезира поради што е потреб-
но нивно внесување со храна се
во поголема количина застапени
во спелтата во однос на обичните
сортипченица.Зрнотонаспелтата
есличноназрнотонасовремените
сортимекапченицасамоштоесо
поизразена браздичка и е обвие-
но со плевици-лушпа на која от-
паѓа 22-30 % од тежината. Истото
има богата содржина на минерал-

ни материи и витамини, посебно
витамин Б1, Б2 и Ниацин и селен
како минерал кој е важен во пре-
вентивата против ракот како забо-
лување. Од очистеното од плеви
зрносеправидватипанабрашно
итоа:целосоставноибелобрашно.
Од целосоставното брашно (целос-
но сомелено зрно) се приготвува
леб кој е, со кафеава боја, прија-
тенслаткаствкусидоцелонеделна
задржана мекост. Лебот од белото
брашно е сличен на обичниот бел
леб со таа разлика што останува
подолгомекиеластичен.Истотака
леботодспелтатавоисхранатана
дијабетичатрите е поповолен од
обичниот. Докажана е, и лекови-
тостанасокотдобиенодлистовите
од еднонеделни млади растенија
од спелта во спречување и леку-
вањенараккајчовекот.Доколкусе
има во интерес одгледувањето на
сортата Нирвана како преставник
на спелта пчениците и творба на
ИнститутотзаполеделствовоНови
Садтребадасезнаедекаистатае
сопокаснавегетација,сопросечна
висинанастеблотоод107-117см,
со отпорност на студ и прилагод-

ливост на различни агроеколошки
услови на одгледување. Препора-
ките од испитувањата велат дека
оптимално време за сеидба на ис-
тата во сушни години е првата по-
ловина на октомври, а во влажни
годинивовторатаполовина.Норма
насеидбае500 'ртливизрнанам.
квадратен, односно 210-230 кг/ха.
Агротехниката при одгледување-
то на истата е како вообичаената
за житните култури со тоа што на
плоднипочвивоопштонесеѓубри,
анаумереноплодниисиромашни
се ѓубри до половина од нормата
воодносна таакоја сеприменува
кај денешниве сорти пченица. По-
ради големата животоспособност
вегетацијатаможедасеодвивабез
појава на болести и оштетувања.
Приносот се движи до 4000 кг. ха.
Според официjални резултати од
испитувањанаовасортаделоткој
отпаѓанаплевииплевициеоколу
22%, хектолитарската тежина око-
лу77кг,апсoлутнататежина41гр,
содржинатанавкупнипротеиниод
15-17%, минерални материи 1,7%
и околу 15 % сув глутен. Сортата
спаѓавоА2квалитетнагрупа.l





Исхрана на телиња
Пишува: Јелица Бешлиќ

Еднаоднајосетливитефазивого-
ведарствотоеодгледувањеиис-
хрананателиња.Насовремени-

тефарминателињатаимсепосветува
големо внимание. Телињата се смес-
туваатвопосебнибоксовивошталата
задасенамалиризикотодзарази,а
со тоа и ризикот од смртност кај те-
лињата.Ипокрајтоаштотелињатасе
раѓаат со четири коморен желудник,
тие на почетокот се однесуваат како
моногастричниживотни. Со растење-
тонателето,оваасостојбасеменуваи
постепено основната функција на ва-
рењетонахранатајавршисириштето.

Исхранатанателињатасеодвива
вонеколкуфази:
• Фазанатечнаисхрана,
• Преоднафаза,
• Фаза на исхрана со сува храна,

преживарскафаза.

Фазатазатечнатаисхранасеогра-
ничуванапрвите60дена,аседелина:
• Исхранасоколострум(5–7дена),
• Исхранасомлекоилизамена до

5-танедела,
• Исхрана на телиња до одбивање

одмлеко(8-манедела)

Особено значење за правилен
развој на телињата има првото мле-
коод кравата– колострумот.Сонего
севоспоставуваатпочетнитефункции
наварењетоиснабдувањетосомногу

важнизаштитниматерии–имуногло-
булини.Колострумутуштеезначаени
порадиследнитекарактеристики:
• богат е со енергија, што е многу

важно затоа што првите денови
телетонеможедаконзумираголе-
миколичининахрана,

• богатесопротеиниособеногама-
глобулини за стекнување со иму-
нитет,

• богатсовитаминирастворлививо
масти,

• богатсоминерали,меѓукоииMg
којделувалаксативно,

• гочистидигестивниоттрактнате-
лето.

Колострумот се дава во првата
недела од животот, а потоа се пре-
минува на полномасно млеко или
заменазамлеко.Дневнатаколичина
намлековарираиможедадостигне
до12кг/ден,акајженските грлане
треба да надмине 6 кг на ден. На-
појувањетосевршидвапатинаден
со исти количини на млеко. Замени-
те за млеко се составени од лесно
сварливи хранива: обарено млеко
во прав, соино или ленено брашно,
рибинобрашно, растителнимаслаи
животински масти. Фабрички про-
изведенитесмесиимаат упатствоза
користење.Обично 1 кг од брашнас-
татазаменазамлекосеразматувасо
9кгмлакавода, такаштоседобива
10кгтечназаменазамлеко,којашто
има иста вредност како и 10 кг пол-
номаснокравјомлеко.Овааколичина

назаменскомлековопрвитенедели
одживототимахранливисостојкиза
телесен прираст од 1 кг дневно. Со-
гласнопотребите,брзинатанарастот
нателињатаможедасерегулирасо
давање на одредени количини на
млекоилизаменазамлеко.

Од втората недела на животот
на телињата им се дава квалитет-
на и вкусна концентратна смеса. На
возрастод4месециможеда сепре-
миненапоедноставенконцентраткој
енергетскиипротеинскиеусогласен
со содржината на целулоза  во сено-
то. Пожелно е концентратот да биде
пелетиранпорадипомалрастурипо-
лесно конзумирање. Кабастата храна
севоведувавооброкуштеодпрвата
недела,итааморадабидесоодличен
квалитет.Тааседавапожелбанате-
лињата,аконцентратотсеограничува
возависностодвозраста,планирани-
отприраст, должинатанаисхрана со
течнахранаивидотиобемотнакон-
зумирањенакабастахрана.

Освен за исхраната при одгле-
дување на телиња треба да се води
сметка и за хигиената и условите на
сместување. Во оваа фаза може да
дојде до разни болести: воспаление
на бели дробови и проливи. Трошо-
ците од овие заболувања се доста
високи.Покрајтрошоцитезалечење,
сенамалувадневниотприраст, се ус-
поруваразвојотисетрошивремеза
неганаболнитетелиња.l

Недела Старост (денови) Број на напојувања/ден Сирово или замена за млеко (литри по напојување) Концентрат (гр/ден)

1
1-3 3 колострум
4–7 2 2,0

2
8–11 2 2,2 15
12–14 2 2,5 30

3 15–21 2 3,5 50
4 22–28 2 4,0 200
5 29–35 2 4,0 300
6 36–42 2 3,5 650
7 43–49 2 3,0 1000
8 50-56 1 3,0 1500

СТОЧАРСТВО
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ПЧЕЛАРСТВО

Пишува: Раде Каранфиловски

Смртноста кај пчелите оваа годи-
наемногупоголемаитоамногу
поголема од било кога вомоето

педесет годишно пчеларење. Тоа за-
почнаконкрајотнасептември2016го-
динаипродолжидасезголемувапасе
доденес,аспрема јачинатанамоите
друштва ќе продолжи и понатаму си-
гурнодоцутењенасливите,аможеби
ипонатаму.

Оваштогопишувамсеоднесувана
состојбатавомоитепчеларници, а од
онаштомигокажуваатмоитепознани-
ципчелариикајнивеистасостојбата
дурииполоша.Сејавуваатпчеларина
кои од 50-60 пчелни семејства не им
останало ниту едно. Ова кажува дека
состојбатаеприличносериозна.

Намоитепчеларницидосегасмрт-
носта е околу 25% со тенденција да
расте, а дел од преживеаните се со
ноземозаималкупчели.Смртностасе
зголеми и со настапувањето на мно-
гу ниски температури во зимата, па
послабите друштва не успеаја да го
пребродаттоаладновреме.

Зиматаенајтешкиотпериодвожи-
вотот на пчелите, а тие како тропски
суштества често и покрај собирањето
во клубе, не успеваат да се спротив-

ставатнанискитетемператури.Созда-
вањетонатоплинабаракористењена
поголемиколичининамед.Поголемите
количининаизеденмедпредизвикува
потребаодослободувањенадебелото
црево од изметот, а тоа ниските тем-
пературинегодозволуваатиоттамусе
појавииноземозатакајдруштвата.

Последнитегодини,зимскатасмрт-
ностмногубрзосезголемува,несамо
кајнастукуивоЕвропапаипошироко.
Во некои земји смртноста достигна и
над 50%, а во Америка во 2005 годи-
на,таабешеи80%.Доаѓаливремето
коганапчелитеќеимкажемезбогум
засекогашитоасамоодгрешкитекои
гиправимениепчеларите?Акосакаме
тоаданесеслучинетребадајазаме-
нувамеприроднатахранасовештачка
и тоа без размислување – ДА НЕ ГИ
ОГРАБУВАМЕ СОПСТВЕНИТЕ ПЧЕЛИ.
Придржувајтесеконтоа,вашитепчели
дајадатсамоприроднахрана,асотоа
ќе бидат поштедени од дијареја (про-
лив) и други заболувања, а ќе бидат
витални и здрави. Пчеларите кои ги
ограбилесвоитепчеличестосеобиду-
ваатмедотиполенотдагозаменатсо
некоја вештачки направена храна (су-
рогат)којауштеприсаматапреработка
гиуништувапчелите,аделоднегосе
депониравоќелиитекакозимскахра-
накојаќегидоуништиостанатите.

Сега на пазарите се нудат разни
течниприхраникоипосвојотсостав
семногублискидомедотинегиис-
тоштуваат пчелите. Тоа не е точно,
тие се добиени по киселински пат
и како такви прават големи штети.
Прихранатаодсахарозаинвертирана
соприродниензимиитаанеетолку
добразапчелитеиаконеебашидо-
бра.Итаананесуваштета,нопомал-
куодтаасокиселини.

Погачите и тие не се добра при-
храназатоаштоинивнатаприпрема
е со некој лошо инвертиран шеќер,
ако е со мед и тој е загреван и ќе
содржи хидрокси-метил-фурфурол
(отров)атоагитруепчелите.Погача-
тапринејзинотокористењебарадос-
таводакојапослеќеостаневодебе-
лотоцревоиќепредизвикапролив.

Единствен правилен начин на
инвертирање на шеќерниот сируп е
инвертирање со природен мед (2-3
килограмимедна20литрисируп).Да
кажамтукадекаичистиотмедчуван
повеќе години на обична темпера-
тура го скратува животниот век на
пчелите(имаHMF).Прихранувањето
вопоследновременеможемеда го
избегнеме,односнотоастанувануж-
но зло. Затоа прихраната за обезбе-
дувањенарезервинамедзазимата
и зголемување на леглото треба да
извршуваме во разумно време т.е.
јулииавгуст.Воовавремеќегиис-
користиме и ензимите на постарите
пчели кои и онака до зимата ќе ги
снема.Прихранатаданееповеќеод
четиридопеткилограмисахарозапо
друштво. При ова треба сирупот да
сеправисомекавода(тврдатаива-
ровитаводаправаттешкитоксикози
сличнинамедликата).

Пчелните семејства за да ја пре-
живеатзимататребадасеобезбеде-
нисодвавидахрана:еднатаемедот
ипергатавоќелиитеодсаќето,адру-
гатаевосамототелонапчелатат.е.
мрснототкивокоепчеларотнеможе
да го види. Да не заборавиме дека
најдобратаприхранаеприхранатана
пчелитесосопствениотмедкојесо-
бранвомајијуни.

Зголемена 
смртност 
кај пчелите
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Минататагодинабешедостанеда-
режлива, па друштвата не собраа до-
волномед.Тоамногумедерелативен
поим.Тиесобраавопролетта,ноние
лакомопристапивмеиим го зедовме
надевајќиседекаволетотоќесоберат
уште,нотоанесеслучи.Тоаштотака
нисеслучи,ненатерадоцнаволетото
и почетокот на есента да ги прихра-
нуваме со шеќерен сируп, и доцната
прихрана многу ги истошти зимски-
те пчели, а за преработка на сирупот
гопотрошијаи своетомрсно ткиво, а
таквитепчеликакоданепостојатисе
еднаквинаништоисигурнонемадаја
дочекаатпролетнатасмена.

Ладнотовремегинатерадруштва-
тадапотрошатдостамед.Изумрените
пчели иако на истата рамка неколку
сантиметриодклубетоимасеуштедел
одмеднатакапаповисокод10санти-
метри.Тоакажувадеканадворешната
температура била многу ниска, но и
декавоклубетоималопомалкупчели
отколку што треба за успешно прези-
мување.

Пчелните друштва со свое-
то размножување започнуваат
уштево јануари–февруари,а
во овавременемаприносод
надвор па ги користат резер-
вите на храна кои ги подгот-
вилеволетниотпериод.Кога
нема резерви од храна, како
оваа година, тие престанува-
ат со својот зимски развој, па
треба пчеларот да интервени-
ра со додавање на храна. Пче-
ларите најчесто тоа го прават со
додавањена тврда храна (погача),
нотоанеенајдоброзаовавремеби-
дејќикористењетонапогачабаравода.
Немајќиводавокошницата,примора-
ниседаизлегуваатнадвор,анадвор
одкошницата температуритеседоста
нискиинаглопаѓаат(сездрвуваат)со
влегувањетонасонцетовонекојоблак.
Така здрвенитепчелиодниската тем-
пературазагинуваат.Изладувањетода
бидепоголемопридонесуваипоилото
со ладна вода. За ова време добро е
поилото да биде заградено барем од
две страни во завет и да емлака во-
дата.Значи,ќезагинатпчелитенадвор
закочени,аводанемапак.Тогашизле-
гуваатдругиданосатводаиповторно
загинувањетосеслучува,адруштвото
се повеќе слабее. Да се избегне ова,
најдоброедасеприхранувасомеша-
винаод50%медилишеќери50%вода.
Оватребадаседодадевохранилката,
а хранилката мора да биде поставе-
на директно на рамките (сатоносите)
сместена во просторот од збегот или
некој медишен наставок и целиот
простор околу хранилката и над хра-
нилкатадаеисполнетсонекакватка-
енина, а над неа ребраста хартија па
поклопнаташтица.Наместохранилка,

можедасеупотребатинеколкутегли
засекоедруштво.Теглитесеполнатсо
гореспоменатата сировина50-50и се
подврзанисодвослојнагазаидирект-
нопревртенинадсатоносите,аоколу
нивинаднивнекоја ткаенинадобро
нагмечена. Течната храна треба да е
загреанаприближнона40оС.

Да заклучиме – хранилката треба
такадасепоставидапретставувасо-
ставен дел од плодиштето и клубето
идоброзаштитенаповршинатаоколу
неа и над неа со затоплувачки мате-
ријал (ПВЦ  фолија, стропор, крпи и
над нив поклопната штица). Ова се
прави само во јаките друштва. Сла-
битедруштвасеобезбедуваатсорам-
кисомедодрезервитеилиодземаат
од појаките друштва и поставуваат
од двете страни на леглото и добро
п р е г р а д у в а а т на онолку рамки

колкуштосепокриенисопчелиидо-
бросезатоплуваат.Содругизборови,
прихранувањето каквоидабиде хра-
нилкататребадабидесоставенделод
микроклиматакојавладеевоклубето.
Течната храна покрај тоа што успеш-
но јазадоволувапотребатаодводаи
е доста поефтина (половина цена од
тврдата).

Ваквата прихрана не е главниот
столб за опстанок на друштвото, туку
самоеденпоттикстимулативензаран
развојнапчелитекакобиможелетие
подобродаодатвочекор соразвојот
на флората (која секогаш е понапред
од пчелите). Често пати се случува
рано во пролетта да се намалени ре-
зервите на храна на 2-4 килограми
медимала количинанаперга, паво
таковслучајпчелитегиштедатсвоите
резервинахранаигонамалуваатили
стопираатсвојотразвој.Овагодоведу-
вадруштвотодогладување,апчеларот

однадворнеможедагозабележитоа.
Да се избегне ова, вофевруари кога
температурата е поголема од 10оС се
врши многу експресен ран преглед
и се заклучува колку има храна во
кошницатаи каква е без да се вадат
рамките, само со нивно поместување
левоилидесно.Друштватакоиимаат
помалкуод7килограмимед,подитно
требадасеприхрануваатседосозда-
вањенаусловитоасамидагоправат
одприродатаводоволнамера.

Хроничното гладување придонесу-
ваидопојаванаканибализам,слабо
развиени пчели, краток животен век,
слаба носивост на товар, полесни и
помалкувиталнипчели,лошстаросен
распоред на пчелите и друго. Најно-
вите научни испитувања покажуваат
дека лошите пашни услови преку ле-
тото ретко ги намалуваат заштитните
инстинкти и имунитетот кај пчелите.
Овиепореметувањатешкосенадокна-
дуваат,асепричиназазимскатасмрт-
ност.Дабисеизбегналаоваапојава,
нетребадасидозволимегладување
кајпчелите.

Мое мислење е дека голе-
мата смртност ја донесе едно
виножитоодзаболувањавокое
учество зедоа: вароата, нозе-
мозата,многубројнитевирусни
заболувања(околу18)идруго.
Треба да се обезбеди некое
стручно лице од странски ин-
ституткојќенијаобјасниоваа
појаваиќениобјаснинаштода
внимавамеиштодаправиме.За

ситеовиеболестикајнаснемаре-
гистрирано некој лек, а странските

нисенедостапни(забранети).

Пчелните друштва изумреа оста-
вајќивонајголемделдостарезервиод
храна.Мојотпроблемештосегасоме-
дотипергаташтоостанаавокошници-
те,штосовосокот(медишнитерамки)
идалиоваахранаможедаседавана
преживеанитедруштваилиитиеќеги
снајдеистото.

Мислам дека овој пустош во пче-
ларниците го направиновиот пролив
(дијареја)nosemaceranaeвосодејство
со другите заболувања. Овој пустош
е многу поизразен во равничарските
пчеларници отколку во планинските,
нозаовавонекојадругаприлика.

Како заклучок, нека биде еден
апел до сите научни институции кои
се занимаваат со оваа работа и ми-
нистерствата да се заангажираат по-
веќедајаспасименашатамедоносна
пчела.Да не заборавимедека пчела-
рот има помалку од 10% од вкупното
кориснаработанапчелите, а другото
90%езаопштеството.Господа,виесте
напотег?l
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Набиеност и 
пренабиеност 

на почвите - 

Пишува: дипл. земј. инж. Ванчо 
Захариев

Самото набивање како процес се
состои од зближување на поч-
вените честички и нивни агре-

гатиприштосенамалуваслободниот
простормеѓунивкојвообичаеноеис-
полнетсовоздухиливода.Причините
илифакторитекоијапричинуваатили
одкоизависипојаватананабиености
склоност на почвата кон истата може
дабидатповекеитоакакопрвотекс-
турата(механичкиотсостав)напочвата
пришто почвите кои содржат повеке
глинасепоподложнинанабивањеод
ониештосодржатправипесок.

Превлажнувањето исто така води
досоздавањенапокорицаинабивање
напочвата.Прекумернотоорањеисто
такаводидоразрушувањенаструкту-
ратанапочватаипојавананабиеност
на истата.Но, главен и актуелен при-
чинителнанабиеностепритискањето
и пролизгувањата од гумите на трак-
торите и другата механизација која е
вклучена во процесот на земјодел-
ското производство. Секое минување
на механизацијата при изведувањето
напотребнитеагротехничкимеркиво
текотнаодгледувањетонакултурните
растенијаеизразенопрекудејствона
невообичаени и неподносливи прити-
соци од тркалата врз почвениот слој
кои како такви до појавата на меха-
низацијата гинемало,а со тоаиовој
проблемкојкакотакове,вооченисе
преземаат мерки за ублажување или
остранувањенанеговитедејстваипо-
следици.

Одсогледувањатаеутврденодека
механизацијата предизвикува 4-ри
типананабивањенапочватаитоа:

1. површинско,

2. длабочинско,

3. пролизгувачко,

4. меѓутркалнонабивање

5. набивањенареченоплуженѓон.

Површинскоекогатоаенастанато
додлабочинаод15см.Истотосепре-
дизвикуваодпритискањетонагумите
намеханизацијата.

Длабинското натапкување се слу-
чуваод15см.панадолудо70смдла-
бочина и е предизвикано од се пого-
лемататежинанателотонамашините
врзпогонскитеосовини.

Набивањето на почвата од про-
лизгување се случува кога се одвива
несоодветен пренос на силата на мо-
торот врз погонските тркала односно
спрема соодветниот отпор не е вклу-
чен соодветен пренос пришто погон-
скитетркалаповременоилипостојано
превртуваат вршејќи дополнителен
притисок врз почвата и превртување
наистатасоштосевршинабивањеи
разрушувањенаслојотпочвакадеми-
нуватркалото.

Меѓутркалното набивање се при-
чинуваодгумитенадвојнитеилитрој-
ни тркала пришто слојот почва меѓу

дветегумиеизложеннаголемприти-
сокиразрушувањедопоголемадлабо-
чина.

Набивањето наречено плужен 
ѓон се создава при постојано орање
напочватанаистадлабочинакадесо
текнавремеслојотпочвакојеиспод
таадлабочинастануванабиен.

Различните типови на почви во
зависност од многу фактори и причи-
нителинаразличенначиниворазли-
ченстепенсеподложенинанабивање.
Утврденоедекапочвитесоставениод
вооедначена текстура (иста големина
напочвенитечестички)исопоголема
количинанаорганскаматеријапотеш-
косеподложнинанабивањеодоние
кои немат воедначена текстура и ор-
ганскаматерија.Истотакаповлажните
почви се поподложени на набивање.
Бидејќизаплоднапочвасесметатаа
којасесостоиполовинаодцврстдел,а
другатаполовинаерезервираназапо-
деднаковприемнаводаивоздух.

Секое минување на механизација-
та по почвата ја нарушува ова состој-
ба бидејќи под дејство на притисокот
просторот за вода и воздух се смалу-
вавопоголемаилипомаламера,асо
тоаи условите заправиленразвој на
одгледуванатакултура.

Почвите кои се дојдени до стади-
ум на набиеност и пренабиеност се
препознаваатпотоаштонатиепочви
после поголеми дождови се формира
почвена покорица, наврнатата вода
стоиподолгонаповршината(смалена

Набиеноста на почвата како актуелен чинител кој влијае многу негативно врз 
плодноста на почвата и висината и квалитетот на приносите.

како тежок проблем на современото 
механизирано земјоделие
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водопропусливост) на почвата, еро-
зијата (носењето-разнесувањето) на
почвата е поголемо, распаѓањето на
органската материја е помало, посе-
вите побавно никнуваат, површински
погледнато се забележува нерамно-
меренраст,бледостиобезбојувањена
лиснатамаса,деформацијанакорено-
ватамаса,орањетосеодвивапотешко
и нерамномерно и деловите на плуж-
нототелосеамортизиратпобрзо.Утвр-
деноедекадлабочинскотонабивање
напочватапредизвиканоодголемото
тежинско оптоварување по осовина
влијае врз намалување на приносите
на културите до 30%. Според созна-
нијапакобјавениодистражувањаво
САДвозависностодстепенотдокоје
настанатонабивањетоивидотнакул-
турата што се одгледува загубите на
принос може да достигнат и до 60%.
Некои култури се поосетливи, некои
помалку на набиеност на почвата, но
севкупнонаситенегативновлијаеврз
приносот.Истотакаколкуеподлабоко
набиенапочвататолкуподолговреме
ќе се чувствува негативното влијание
врзодгледувањетонакултурнитерас-
тенија. Како што погоре е споменато
одмоментот кога почнале да се забе-
лежуват негативните влијанија од на-
бивањетонапочвата,одпочнатоеисо
осовременувањето на механизацијата
со цел да се намали ова деструктив-
напојава.Такаденесповеќетотешки
машиниимаатпоединечни(недупли)
тркала соширока нагазна површина
или пак се на гумен гасеничен по-
гон како најсовршен досега при кој
притисокот врз почвата е сведен до
практиченминимум.Истотакапрено-
сотипроменатанасилатаодмоторот

до погонскиот дел (тркала, гасеници)
е автоматизиран, роботизиран сошто
е направен големпридонес во смалу-
вањето на пролизгувањето на погон-
скиотдел(тркала,гасеници)иштетите
коисепричинуватизразенипрекупот-
рошувачка на гориво и набивање на
почвата. Исто така се вградува нави-
гацискаопремасокојасеовозможува
планирано и организирано движење
на механизацијата по земјоделската
површинасоцелнамалувањенанаби-
вањетонапочвата.Покрајтоаштоме-
ханизацијатаесепосовременаидава
големпридонесконнамалувањетона
набивањето на почвата како и созна-
нијата дека истата има способност за
самообновување кое само за себе не
е доволно за контролирање на наби-
вањето на почвата и негово доведу-
вањедопрактиченминимумпотребно
еипреземањенаодреденбројнааг-
ротехничкииорганизацискимерки.

Мерки треба да се преземат за 
одстранување на оваа негативна 
појава се:

 Ô организирање на плодоред во кој
ќебидатвметнатиповеќегодишниле-
гуминозни (луцерка, детелина) и жит-
ни(ежевка,бромус,рајграси)фуражни
култури.Исто така полезно е и внесу-
вањенаорганскиѓубриваирастител-
ниостатоци.Заданедојдедопојава
илизаодстранувањетонатаканарече-
ниотплуженѓонкакоидругитевидови
набиеностпотребноебројотнаорања
напочватадасесведенаминимуми
почестода семенувадлабочинатана
орање,приштовоусловикогапочвата
е нешто посува орањето да биде по-
длабоко.

 Ô Занамалувањеилиодстранување
на набиеноста на почвата (површин-
ска, плужен ѓон, длабочинска) се
разработени орудија подривачи-раз-
ровкувачикоисеповеќесеприфаќаат
исекористатзадлабокоразровкување
кое вообичаено како операција треба
дасеизведуванаесенприпосувипоч-
виприштовотаквиусловипочватасе
разровкува и реструктуира длабочин-
скиодејкивоправецнаподобрување
на нејзината структура и физичко хе-
мискикапацитети,асотоаиделумно
или целосно одстранување на набие-
ностакакопојава.

 Ô Исто таканауката сеповеќепред-
лагапрактикимеѓукоиседиректната
сеидба, примена на редуцирана об-
работка на почвата и напуштањето
на орањето или неговото сведување
до минимум позитивно делуваат на
сочувување на почвата и природната
околинаодмногунегативнивлијанија
меѓукоиивлијаниетонасепотешката
механизацијавклученавопроцесотна
земјоделскотопроизводство.l




