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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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ФФРМ

Жетватанапченицатазапочна,нооткупотнапчени-
цатаенеизвесен.Одеднастранаклиматскитепро-
мени,односносушатагонамалијапроизводството

напченица, а оддруга странаценатанапченицатане е
јаснодефинирана.

Спореднаправените анализинаФедерацијатанафар-
меритенаРМкојагизастапуваземјоделцитесомалиповр-
шини,минималнатаценазапроизводствонапченицатаиз-
несува12денпокг.ВрзоснованаовааанализаФФРМсмета
декаминималнатаценазапченицапокгтребадабиде12
денариизатоагоподржуваипредлоготдасенаправиин-
тервентеноткупнапченицатаза12денарипокилограм.На
ваковначинќесезаштитатмалитепроизводителинапче-
ница, кои во најголем дел ја произведуваат македонската
пченицаодносноодвкупно105061земјоделскистопанства,
104853сеземјоделци,коипроизведуваатпченицанаповр-
шинаод1до3хектари,а208седеловнисубјекти.

Соцелданесепрваатманипулацииводелотнаоткупот
ипродажбатанапченицазаконскитребадасесменидату-
мотнаинтервентниототкупнапченицатаидабидеодпрви
јуликогаежетватанапченицатаикогазапочнуваоткупот.
ЗатранспарентноработењенаАгенцијатанастоковнире-
зервиФФРМбараизменинаЧлен43одЗаконотзаземјо-
делствоирураленравој,кадештонаместоДиректоротна
Агенцијатададонесуварешениезаизборнапонудувачи,
треба да се формира комисија кадешто ќе учествуват и
претставнициодземјоделскитездруженијаистопанскико-
моризадасеизвршиоткупипродажбанапченица.Токму

надолгороченпаттребадасепочитувадоговорнотопро-
изводство,кадештооткупувачитеќесклучуваатдоговорите
сопроизводителитеиќесепочитуваатбарањтаинадвете
страни,одеднастранадаимаквалитетиприменанадобра
земјоделскапракса,аоддругастранадаиманавремена
исплатаидефиниранаценапреджетвататабезманипула-
циинаштетанафармерите.

ОвиебарањаФФРМписменогидоставина5.06.2017во
Министерствотозаземјоделство,шумарствоиводостопан-
ствоиСтопанскитекоморикадешточленуваатоткупувачи
имлинари(Сојузнастопанскитекомори,Стопанскакомо-
раиСтопанскакоморанаСеверозападнаМакедонија )и
гипрезентиравопотсекторкстагрупазажитникултуриво
ресорнотоминистерство.

Споредофицијалнитестатистикивкупнатаповршината
поджитае67%вовкупнатаповршинаподоранициибав-
чи(158.314ха),апченицатаучествувасо34,2%(80.924ха).
Пченицатавовкупнатавредностназемјоделскотопроиз-
водствоучестводо12%.l

30килограмијуфкиседониранивоЦрвенКрствоКочани наменети за сиромашни семејства од
овојрегион.Јуфкитесепроизведенизавреме

наманифестацијата„Јуфкијада“којапопеттипат јаор-
ганизираФФРМизапрвпатвоГорниПодлог,Кочанско.

-Целтанаманифестацијатакојаигодинаваимахума-
нитаренкарактер,едагисоберенаедноместожените
од руралните средини низ Македонија. На денешната
јуфкијада учествуваат околу 50 жени од сите региони-
изјавипретстедателотнаФФРМ,НиколаСтаменов.

СпоредРужаСтојмиловаеднаодженитекоипомог-
наа во организирањето на манифестацијата од Горни
Подлог,покрајсукањетојуфки,идејатаеидружење,раз-
менувањеискуствазаработатанаселоизаживототна
женатаворуралнасредина,какоипромоцијанаселата.

„ТокмуФФРМформирафокусгрупаворамкиназемјо-
делсата задруга „Агро Подлог“, кои ќе произведуваат
коринаменетизапродажба“,велиСтојмилова.

Наманифестацијатаприсуствуваа40жениодкочан-
ски, штипски, струмички, неготински, преспанско – би-
толскииберовскирегион.

Се сукаше јуфка на традиционалниот македонски
начинсопродуктиоддомашнопроизводствоисесука-
шеобичнаиинтегралнајуфка,авочестнасвоитегости
вреднитедомаќинкиодГорниПодлоггоиспекоатради-
ционалниотдомашензелник.

Манифестацијатапоминавоведраатмосферакојаги
релаксирашена некој начин учесничките по доста топ-
лотовреме.

Манифестацијата е подржана од општина Кочани,
мелница„Кадино“ипроектот„иституционалнаподдрш-
канаФФРМ“подржанодWeEffect.l

ФФРМ: Откупот на пченица 
незивесен, минималната 
цена треба да е 12 ден за кг

30 килограми јуфки донирани за сиромашни семејства
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Федерацијата на фармерите започнува со-
работкасофокусгрупатанаженивоздру-
жениетоБлагојКотларовскиодРесенво

наоканаекономскојакнењенаженитеодрурал-
нитесредини.Целтанаактивноститесеинова-
тивни начини на сушење на овошје, зеленчук
и печурки како додадена вредност на жените
одруралнитесредини.Оваагодинапролетниот
мраз направи голема штета врз јаболкопроиз-
водството во преспанскиот регион и токму со
ваквитеиновативнитехнологииќесенастојува
дасепомагаатземјоделцитевонасоканаобез-
бедувањенадодаденафинансискавредностза
жените–фармери.Фокусгрупатајасочинуваат
околу20жениодруралнитесредини,накоишто
основна фамилијарна дејност за егистениција
им е јаболкорпизводство. Активноста е подр-
жанаворамкитенапроектот„Институционална
поддршканаФФРМ“,подржанодWeEffect.l

Организиранапрактичнаобукана
поле со фокус групата во него-
тинското село Тимјаник за лозо-

ви садници од стратификала на поле.
Фокусгрупатаесоставенаод10жени
– фармери кои стекнатото искуство ќе
го применуваат за определен финан-
сиски надоместок од земјоделската
компанијаАгроКалемкојапроизведу-
ва овошни и лозови садници. Обука-
таереализиранаодпроф.д-рКлиме
Белески кој практично им го презен-
тира процесот и тоа чекор по чекор
сосоветикакодасеработиинашто
да се внимава со фокус на правилно

ракување со садниците од вадењето
до стратификалата до нивното овосо-
чување. Тој истакна дека од особена
важностеитемпературатанавосокот
кој се користи за садниците за да се
добијат што повеќе садници од прва
класа, кои се најбаранина пазаророт
сосаденматеријал.Активностаеподр-
жанаод странанапроектот „Институ-
ционалнаподршканаФФРМ“подржан
одWeEffectиимазацелдапомогне
на малите земјоделци за зедничко и
обединетодадејствуваатиекономски
да се развиваат со посебен осврт на
женитеодруралнитесредини.l

Потпишана Декларација 
за формирање на 

Национален комитет за 
семејно земјоделство

Федерцијата на фармерите
наРМ,Институтотзаразвој
на заедниците и Мрежата

зарураленразвојнаРМпотпишаа
Декларација за формирање на
Национален комитет за семејно
земјоделство во државата. Коми-
тетот ги обединува сите заинтере-
сиранистраникоиимаатзацелда
гоподржатпроцесотиразвојотна
семејнотоземејоделствоиќесеза-
лагазаподршканасемејстватакои
сезанимаваатсоземјоделиепреку
развојнамеркииспроведувањена
активности согласно потребите и
предизвиците занивенразвој.На-
ционалниоткомитетќекомуницира
и соработува со ситеправниифи-
зичкилица,државнииопштински
организации,институциииздруже-
нијакоиможатдапомогнатразвој
насемејнотоземјоделствовоРепу-
бликаМакедонија.l

Жени – фармери практично обучени 
за пренос на лозови садници од 
стратификала на поле

Фокус група
на жени фармери 

од Преспа



ФФРМ

Федерација на фармерите на РМ ја одржа своја-
таГодишнаседницанаГенералното собраниена
ФФРМна27.04.2017годинакадештоприсуствуваа

делегатитенаорганизацијата.НаСедницата сеобрати
претседателотнаФФРМ,НиколаСтаменовистакнувајќи
деканајболнитеточкиипонатамувоземјоделствотосе
пласманотидоговорнотопроизводство.Затоаодпосеб-
наважностбеа субвенциитебидејќи токмупроблемите
со ниските откупни цени само ги зголемија трошоците
наземјоделците,априходитеостанаамногуниски.Тој
упатиапелданасеветуваатроковикоинеможатдасе
исполнатиВладатаморадаизнајдезаконскорешение
запомошназемјоделцитесоисплатанасубвенциите.

„Посебен удар оваа година е направенврз сточар-
ството,овоштарствотоилозарствотоиградинарството
зададен од ланските поплави, од ниските темпера-
тури во зимскиот период и сегашниот пролетенмраз
кој буквално ги опустоши лозовите и овошните наса-
ди низ цела држава. ФФРМ преку давање на совети
наземјоделцитеинивноповрзувањесоопштинитеи
стручнитетимовизавршењенапроценканаштетите
сетрудешедапомогненаваквиотпроблем .Согоди-
нинаназадапелирамеиукажувамедекаклиматските
промениќеправатголемипроблемивоземјоделство-
тоитоавеќениегочуствуваме.Мораводржаватада
сенаправиСтратегија засправувањесоклиматските
промени и уште еднаш упатуваме апел до фармери-
тевоовојпериоддагипријаватасвоитештети,дасе
исплататштетитештоеможнопоскорооддржаватаи
осигурителните компании, ланските средства за ште-
тите да се исплатат“, потенцира во своето обраќање
Стаменов.Тојповиканаобединувањенафармеритеи

создруженисилидасеспротиставименапредизвици-
текоинеочекуваатиданедозволимекаквабилома-
нипулацијата да ја надмине нашата вредност поради
различниличниинтересииставови.

Завременасобраниетобеадоделениблагодарни-
ци на професорите ТатјанаМиткова,МилеМаркоски,
Драги Димитриевски од Земјоделскиот факултет и
Иван Блинков одШумарскиот факултет за поготовка
наПрактичниотводичимеркизасанацијанапочвите
вопоплавенитеподрачја.Водичотеиздаденминатата
годинаодФФРМ,аподржанодшведксатафондација
WeEffectвонасокадапомогненаземјоделцитезатек-
натиодваквитеелементарниприроднинепогоди.

Професорката Емељ Туна од Земјоделскиот факу-
леттзаподготвказаедносоФФРМнаАнализатазаси-
ромаштијавоРепубликаМакедонијасопосебеносврт
даденнаруралнатасиромаштија.l

Генерално собрание на ФФРМ:
Земјоделските субвенции, штетите од 
пролетниот мраз мора да се исплатат
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Задружен 
ладилник 

приватен пазар 
на големо

Поучени од сопственото искуство кога некој од откупувачите 
може да неплати, задругата Слан Камен Војводина при 
самото нејзино формирање за да се заштити направи 
систем кој го заштититува ладилникот од неповолни 
финансиски зделки и недај боже банкрот. „Задругата 
функцинира на принципот на плаќање за користење на 
простор на ладилникот, така што секој задругар сразмерно 
на просторот кој го поседува во ладилникот (толку % колку 
што инвестирал во изградбата на ладилникот) ги сноси 
трошоците за одржување на ладилникот и истите ги плаќа 
процентуално во износи поделени на 12 месечни рати“ 
објасни директорот Никола Котарац

Позитивен пример за задругарствоКООПЕРАТИВИ

Пишува: Благојче Најдовски

9кооперативи од Македонија
реалзираа посета на срп-
ски кооперативи во рамките
на студиското патување кое
го организираше ФФРМ во

соработка со МААЗ а истото беше
реализирано во рамките на проек-
тот „Институционална поддршка на
ФФРМ“поддржанодWеEffect.Група-
та ја посетија земјоделската задруга
во Слан Камен Војводина која има-
ше уникатно решение за решавање
пласманотнасвоитепроизводи

„Какоисекадепочетнатаидејаза
здружување на земјоделците била
како да се дојде до неповратна др-

жавнапомош.Имавмеветувањена
покраинските власти на Војводина
дека ако направиме сопствен ла-
дилник дека ќе добиеме поврат на
инвестираните сретства во виси-
наод45%одвкупнатаинвестиција,
што беше доволен мотив за нас да
ја земеме судбината во свои раце.
За кратко време во 2012 година се
здруживме 41 задругар ги ставив-
ме сопствените имоти под хипоте-
ка земавме кредити и направивме
најсовременладилникзаовошјесо
контролирана атмосфера со капа-
цитетодоколу3000тониавкупната
инвестиција беше 2 милиони евра.
Себешевореднонакрајотиспадна
декаодветенитесретстваодпокра-
инските власти во висина од 45 %
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нема ништо а покраинските власти
само ни помогнаа да земеме инди-
видуални кредити со камата од 6%
аладилникот гонаправивмесо100
%сопственаинвестицијаииспадна
онаанародната како смо сенадали
добро смо се удали“, вели директо-
ротНиколаКотарац.

Поучениодсопственотоискуство
каденекојодкупувачитеможедане-
плати,задругатаприсамотонејзино
формирањезадасезаштитинапра-
ви систем кој го го заштититува ла-
дилникотоднеповолнифинансиски
зделки и недај боже банкрот. „Зад-
ругатафункциниранапринципотна
плаќањезакористењенапросторна
ладилникот,такаштосекојзадругар

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАДРУГАТА И НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ

Задругатафункциониранадемократскипринципикадеситеодлукигиносиге-
нералнотособраниеназадругата.Созадругатараководиуправенодборкојброи
7членовикоимудаваатнасокинауправителотназадругата.Затековнорабо-
тењеладилникотимаперсоналод5постојановработенилицаодкои3сезадру-
гари,„затоаштосметаме“,велиКотарац„тиеќеработаткаконасвое“.

„Основенусловкогајаформиравмезадругатабешедекаосновачиможатдаби-
датсамоовоштарикоиимаатсопственопроизводствоидојдовмедобројкатаод
41членитуказастанавме.Моменталнонепримаменовичленови,новчленможе
давлезесамонаместотонанекојкојсакадаизлезеодзадругата.Инакукапаци-
тетотналадилникотеподеленнапринципотпоонаанароднатаколкупаритолку
музикаиликојколкуинвестиралтолкаваквадратуранапросторимавокоморите
наладилникотитолкавпроцентодтрошоцитезатековнаработаналадилникот
покрива.Имазадругарисогодишнопроизводствоод10тониноипроизводство
од100тонајаболка.Независноодтоакојколкупросторволадилникотпоседува,
воодлучувањетоназадругатанаГенералнотособраниеважипринципотеден
човекеденглас“појасниКотарац. 
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сразмернонапростороткој гопосе-
дува во ладилникот (толку % колку
што инвестирал во изградбата на
ладилникот) ги сноси трошоците за
одржување на ладилникот и истите
гиплаќапроцентуалновоизносипо-
деленина12месечнирати“објасни
Котарац.

Задругатаназадругаритеимпо-
магавомаркетинготдагопродадат
своетопроизводствоскладираново
ладилникот. Кога во ладилникот ќе
дојдекупувачнајаболкаситезадру-
гари кои имаат јаболка складирано
во ладилникот се информираат со
СМСпоракиво кои сенаведуваце-
натакојакупецотјануди,сортатана
јаболка која ја бара и амбалажа во
којасакаовошјетодабидеспакува-
но. Купувачот доаѓа на лице место
кајладилникот,кадештовокомори-
те го гледа квалитетот на јаболката
на повеќе производители со кои
лично во просториите на задругата
седоговаразаценатаиначинотна
плаќање.Многучестосеслучуваво
еден камион да има јаболка од по-
веќезадругарикоигоимаатсклади-
раносвојотроднајаболкаволадил-
никот.

„Таканиезадругаритеимамесоп-
ствен собирен центар каде купува-
читеможатналицеместодајавидат
робатаазадругаритесеситенаедно
место и претставува еден тип на
сопствен кванташки пазар. На овој
начин секој производител го носи
сопствениот ризик при продажбата
најаболкатаиимасопственпростор
во здружниот ладилник кој во пра-
касаеприватенпазарна големо, а
задругатанеможевониеденслучај
дабанкротира“објасниКотарац.l

ПЛАСМАН

Задругата не ја направиле да 
биде комерцијална и да зарабо-
тува пари неа ја направивме да 
им служи на земјоделците за да 
се направи пазар на големо во 
селото. Секој кој сака да купи ја-
болка има Продажен центар каде 
на едно место има јаболка на 40 
производители. Јаболката ги про-
даваат на домашниот пазар од 20 
до 30 %, а остатокот го пласираат 
на рускиот пазар кој во моментот 
е за нив главниот пазар. 

„Не сакаме никој да не уценува со 
ниските цени за време на бербата, 
затоа решивме да не чекаме од 
државата иако имавме ветување 
и мојата препорака до македон-
ските фармери е да не чекаат 
помош од државата сами да го 
решат својот проблем“ потенцира 
Котарац.

Селото Сланкамен се наоѓа на подножјето на планината Фрушка Гора на 
вливот на реката Тиса во Дунав на надморска височина од 140 до 225 метри. 
Сланкамен е познат овоштарски крај. Јаболковите насади се од современ 
тип густи насади на нискобујни подлоги на кои е инсталиран систем за на-
воднување капка по капка и против градобијни мрежи. Нај застапени сорти 
на јаболка се Ајдаред, Ред чиф, Муцу, Златен Делишес и Грени смит . Задру-
гарите поседуваат околу 300 хектари. Користиме современа агротехника јас 
правам резидба на корењата на јаболката секоја втора година а приносите 
достигнуваат до 70 тони јабока на хектар вели Котарац.



Позитивен пример за задругарствоКООПЕРАТИВИ



КОПРИВА-
кралицана
органското
производство

ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО

Пишува: Деспина Крстевска

Органското земјоделство е неза-
мисливо без природни препа-
рати (од растително потекло),

па такапостојатмногу билкиод кои
може да се добијат органски сред-
стваиѓубривазазаштита.Например,
коприватаездравабилкасодобари
голем принос, која придонесува во
органското производство со нејзина
преработкадоорганскипрепарати.

Од копривата може да се напра-
ватѓубриваисредствазазаштитана
растенијата.Сокоприватаможедасе
направат различни ѓубрива, бидејќи
ебогатасоазотидругиелементи,до-
биваазотноѓубриво.

АЗОТНО ЃУБРИВО

За добивање на азотното ѓубри-
во, најпрвин се зема 1кг свежа или
200гсушенакоприваисепотопуваво
10лвода.Заподготовканаѓубривото
секористатпластичниканти,вокои
копривата се потопува со вода и се
промешува,апотоасеоставадафер-
ментира10-15дена.Ферментацијата
е готовакога ќе завршипојаватана
пена.Секојден,повременосепроме-
шувасмесата,акантатасепокривасо
крпасоцелданенавлегуваатинсек-
ти,исеоставанаосонченоместо.По
завршената ферментација, смесата
одкантатасепроцедуваисекористи
какоѓубриво,откакоќесеразредисо
вода:

  серазредувавооднос1:10когаза
наводнување

  серазредувавооднос1:50когасе
вршифолијарноѓубрење

Редовнатаупотребанакопривата
ќе ги зајакне билките, Тие ќе изгле-
даатпоздравоипомалкуќебидатна-
паѓаниодинсектииболести.

ЃУБРИВО ОД КОПРИВА И ТЕСТО 
(КВАСЕЦ)

Ѓубривото може да се направи
коганакоприватаќеседодадемалку
квасец,леб,пециво,кексиситедруги
тестакоисенаправениодквасец.Таа
јазбрзуваферментацијатаиистатасе
крати на 3-5 дена. Три четвртини од
кантатасеисполнувасокопривиисе
прелевасоводавокојаерастворено
малкуквасецилилеб.Позавршената
ферментација,растворотсепроцедува
иразблажувавооднос1:10.Вокомби-
нацијасослезиволовскијазик(гавез)
седобивасложеноNPKѓубриво.

ИНСЕКТИЦИД ОД КОПРИВА И 
ПЕЛИН

Коприватаможеда се користии
зазаштитаодштетнитеинсекти,по-
себноодлиснатавошка.Сезема1кг
копривии 1кг пелин, коипретходно
сеситнатилисецкаат.Сепреливаат
со8лврелавода.Когасмесатаќесе
излади, се држи потопена уште по-
ловиначас,сепроцедуваисеостава
да сеизлади.После тоаможеда се
користикакоинсектицид,којможеда
секористинасекои5-7дена.l
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АеропоникаАеропоника
ГРАДИНАРСТВО

Пишува: Деспина Крстевска

Восовремените системи за про-
изводство на храна усовршу-
вањето на хидропонијата до-

ведедоразвојнааеропонијатакако
технологијанаиднината.

Хидропониказначиодгледување
нарастенијабезподлога,вкоренети
во воден раствор во кој има раство-
рено минерални материи. Во аеро-
пониката корените висат слободно
вовоздухотистокакоорхидеитекои
висат на тропските дрва во влажни-
тепрашумивокоиодатмосвератаги
апсорбираатхранливитесостојки.Во

аеропониката минерални-
те материи со специјална
техникасераспрскуваатна
атомско ниво во воздухот
каде висат корењата и во
пракса корењата се опкру-
жени со минерална хран-
лива магла. Ова се прави
во специјални садови во
кои се одгледуваат расте-

нијата во овој систем. Растенијата
растатдо50%побрзоотколкунасуп-
страт,патакатиесеспемнизаберба
и 2-3 пати порано од нормално. На
пример,расадотоддоматитребада
бидестарнајмалку28деназапреса-
дувањевосупстратот,додекакај ае-
ропоникатадоволнисесамо10дена.
Хранливиматериисенанесуваатди-
ректно на корењата на растенијата,
коимногу полесно ги впива хранли-
витематерии,бидејќиималеснодос-
тапенкислородисестимулирарастот
на ситните коренчиња. Системот на
циркулирањенахранливиотраствор
може да биде целосно затворен, со
штоеголемазаштедатанавода.Не
постоиризикодболестикоисепре-
несуваат преку почвата или преку
проточнатавода,аможноедасезго-
лемигустинатанасадењето.

Аеропонските системи можат да
ја намалат потрошувачката на вода
за98%,употребатанаѓубриваза60%,
употребатанапестицидиза100%,а
во исто време даваат максимален

принос. Растенијата одгледувани со
овој систем се покажаа, исто така,
дека имаат повеќе витамини и ми-
нерали, што ги прави потенцијално
похранливиипоздрави.

Технологијата е целосно програ-
мирана и автоматизирана, дури и
можно е преместување на целиот
систем, како и примена во домашни
услови.Возависностодсистемитеза
одгледување,билкитеможатдабидат
наредени хоризонтално или верти-
кално.Надземниотделодбилкитесе
придржувазаплатформатасопомош
најакаоколудолниотделнастеблото
или во перфорирана саксија, а коре-
нитесекапатвохранливатамагла.

Спротивното мислење дека овие
растенија, поради изобилството на
храна и вода, се нежни и кршливи,
тиетокмупорадитоаимаатдоволно
цврстинадададат зголеменрод.За
овојсистемпотребнаепумпаимик-
рораспрскувачи - така нареченифо-
гери.Притисокот на водатамора да
биде многу висок, така што прскал-
ките да го распрскуваат растворот
соголеминанакапкиод5-50микро-
метри.Колкуепомалакапката,толку
подолготааќелебдивовоздухотиќе
раствори повеќе кислород. Времето
напрскањееобичнодвесекундина
секои1,5-2минутиилиеднасекун-
данасекојаминута.Истовременово
воздухот може да се додава CO2, со
штосезголемуваефикасностанафо-
тосинтеза.

Главниот недостаток на овој
системе тоаштово комората запо-
лувлажна атмосфера се појавуваат
бактерии,такаштоморадасеврши
редовна дезинфекција со хидроген
пероксид.Целиотсистемеприлично
скап,азависиодвисокиотквалитет
напумпатазависокпритисок,одфо-
геритеитајмерот.lРезервоар 

за течност 
со хранливи 

материи

гравитационо 
дренирање

фогери

пумпа
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Цинково 
гладување 
кај лозата

ЛОЗАРСТВО

Цинкотемикроелементкојвлегу-
вавосоставотнаферментикои
ја овозможуваат фотосинтеза-

таиработатанахормонитенарастот
(ауксини)иДНК.Овојелементјазабр-
зува синтезата на витамините, јагле-
нохидратите и белковините така што
придоволниколичиниоднегосезго-
лемуваотпорностанасуша,студ,соли
вопочватаинатоплотниизгоретини.
Кореновиот систем е подобро разви-
ен и плодоносењето е поголемо. Ако
цинкотевонедостиграстотналозата
е многу забавен поради нарушената
разменанаматерии.

Надворешно погледнато, пореме-
тувањата пред се, се набљудуват по
листовитепришто:

  Младителистовисебледозелени
илижолти,aподолжинананерва-
туратаипокраевитеналистотсе
сочувуваивица-слојодзеленабоја.

  Листовитесемалииостроназабе-
нисовдлабнатинивогорниотдел
раширениавоосновататесни.

  Ластаритесецик-цакизраснатии
со многу тенки и кратки интерно-
дииимноштвоодизлезени(изби-
ени)секундарнилеторастиоднив
(филизи).

  Ткивотоимезелено,мекоиола-
бавено(опуштено),аизгледотна
растениетожбунест.

  На врвот од леторастите се об-
разуватлепезаодрозетки(ситни
листовисобраниворозетка),

  Гроздовитесереулљависоскло-
ност кон самоопаѓање, (составе-
ниодмалинеразвиенииненор-
малноголемизрнабезсемкакои
дршкитенеможатдагииздржат
порадиштоопаѓаат(окапуват).

Аковолозовиотнасад се јавува
постојаноосипувањеназаврзот(зр-
ната)истотоможедабидесигналза
цинковнедостигвоисхраната.

Недостигот на цинк во почвата
се јавувавослучаикогаимавишок
нафосфатнисоединенијасокоиис-
тиот градицинкфосфат од кој како
соединение растението не може да
го користи цинкот.Поради ова тре-
бадасевнимаваприѓубрењетона
лозовитенасадиистотода се врши
врзоснованаагрохемискианализи
соцелодржувањенаоптималнаиз-
балансирана присутност на хранли-
витеелементивопочватасоштоќе
се овозможат оптимални услови во
исхраната на растението. Во оства-

рувањето на претходно наведеното
ќе помогне и содветна количинска
замена на минералните вештачки
ѓубривасошталскоѓубривобидејки
истотоимабогатиизбалансирансо-
ставнаелементи,илисекое годиш-
но дробење и заорување на лето-
раснатаилиснатамасаодлозовиот
насад или пак спепелување на ис-
татаирамномеренвнеснапепелта
на целиот насад на длабочина до
10см .Истотакапепелтаодлеторас-
титепоповеќедневнорастварањево
вода(пропратено со промешување)
восоодностод2кг.пепелна6литри
водаипроследено соцедењеидо-
левање на прецедениот раствор со
вода до постигнување количина од
10литри.Одовааколичинараствор
се зема по два литра и се раства-
раво8литраводасоштосеправи
растворисполнетсомакроимикро
елементизапрскањепрекулистсо-
одветен на потребите од лозовото
растение. Исто така има голема по-
нуда на течни ѓубрива кои содржат
микро и макро хранливи елементи
и кои треба да бидат редовно вне-
сувани во количина и препораки
од производителите со редовните
третмани за заштита од болести и
штетницииливоодреденифазиво
случајнаизразеннедостигоднекој
одхранливитеелементи.l

Пишува: дипл. земј. инж Ванчо Захариев

Симптоми на 
недостиг на 
цинк значи-
телно смалена 
големина на 
листовите и 
деформираност, 
цик-цак израс-
нати леторасти 
меѓунерватур-
на избледеност 
(хлороза)

Недостиг на 
цинк придружен 
со недостиг на 
магнезиум
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Пинцирање 
народните
ластари

ЛОЗАРСТВО

Пинцирањето е стара мето-
дасокојана7-10денапред
цветањето се отстрануваат

вегетативнитеврвовиналастарите
соштодвижењетонаасимилатите
одлистот,какоицелафизиологија
на исхрана се насочува кон цвето-
вите.

Каква ке биде фенофаза цве-
тањеиоплодувањезависиодколи-
чината и видот на грозје. Затоа не
елошодагипотсетимелозаритена
некоифактиодкоизависинормал-
ноидоброцветањеиоплодување.

Познато е дека за почеток на
оваафенофазанеопходнаесредно
дневнатемператураод15°Cдодека
температури од 20-25°C се сметаат
заоптимални.Притоамораданаг-
ласимедекаповолноедаимашто
поголема релативна влажност на
воздухот, додека големи количини
на дожд ја успоруваат и отежнува-
ат оваа фенофаза. Повекето сорти
на винова лоза при просечно нор-
малнивременскиусловијапомину-
ваат оваа фенофаза без проблеми.
Нотребадазнаемедекаимасорти
кај кои цветањето и оплодувањето
се изведуваат со потешкотии. Тоа
сеоднесувазасортикоиштосесо
функционално женски цвет, сорти

сослаба'ртливостнаполенотисор-
тикоиштосеодликуваатсо голема
бујност. Освен ова проблеми може
да има и од неправилна исхране-
тостнавиноваталоза.

КОГА ДА ИЗВРШИМЕ 
ПИНЦИРАЊЕ?

Слаботоцветањеиоплодување
семанифестирасопојаванаслаби
или јако изразено реулави гроздо-
висомалбројназрна.Овојпроблем
може да се реши со пинцирање
или со поткршување на ластарите
и со прихрана со елементотот бор
B.Пинцирањетоестараметодасо
која на 7-10 дена пред цветањето
се отстрануваат вегетативните вр-
вовиналастарите.Обичносортите
коиштоимаатпроблемсоцветање
и оплодување се пинцираат по-
строго 1-3 листа над последниот
цвет, а помалку проблематичните
на2-5листа.Искуствотопокажува
дека ова е сигурна и квалитетна
методанотребаданагласимедека
за неа се врзани и одредени про-
блеми пред се тоа се однесува на
правилен момент за извршување
наовааоперација,какоипотреба-
таодработнаракакојаштозначии
додатнитрошоцикоиштокајголе-
митеплантажиетешкоизводливо.

Пишува: дипл. агр. инж. Ефтим Каракамчев
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Пинцирање 
народните
ластари

УПОТРЕБА НА БОР

Најчестосеизведувафолијарно,
предност е што може да се комби-
нира со другите препарати за заш-
титаисотоаможедасеупотребидо
двапатипредцветањеиеднашпо
цветањето.Заоваацелнајчестосе
користи Solubor во концентрација
од 0,25% или Folifertil, Fertina-G и
др. Се смета дека комбинација на
пинцирањеиприхранасоборможе
да придонесе до зголемување на
приходотза30%.

ПРЕКРАТУВАЊЕ – ПИНЦИРАЊЕ 
КАЈ ТРПЕЗНИТЕ СОРТИ

Прекратувањенагроздовитеили
пинцирање се врши кај трпезните
сорти.Сеизвршувасоцелдасеот-
страниврвот од гроздотилиресата
каде што најчесто зрната се ситни,
неизедначенипоголемина,сокисел
вкус,недоволнообоениисопослаб
квалитет.

Прекратувањето се врши со ло-
зарски ножици а оваа операција

може и да се изведе рачно. Се от-
странува само врвот, една третина
до една половина од ресата. Оваа
операција треба да се извршува
пред цветањето или веднаш по-
сле прецветувањето за да добиеме
грозје содобраисхранетост, сортна
обоеностисомногудобарквалитет.

Со ова ке придонесеме за подо-
бар квалитет на трпезното грозје и
ке добиеме поголем процент на па-
кувано грозје сошто ке се зголеми
економскиотефект.l



СУШЕЊЕ 
НА КАЈСИЈА

ОВОШТАРСТВО

ВоР.Македонијапроизводството
накајсијане јазадоволувапот-
ребатанапазаротизатоаепо-

требнодасезголемипроизводството
одкајсија.

Кајсијатаедесертноовошјеиима
широка примена како за свежи така
изапреработениплодови.Вопрера-
боткатаодкајсијаседобиваатџемови,
мармалади,сок,компотивонекоире-
гионисекористизапроизводствона
ракија.

Сушена кајсија е произ-
вод кој во последната деце-
нијадоживуваекспанзијаисе
повеќе се зголемува нејзината
побарувачка на пазарите ширум
светот. Освен плодовите, и семката
одкајсијаеинтересназа користење.
Особено семките со слаток вкус би-
дејкисебогатисобелковини,шекери
и минерални материи. Се користат
какозаменазагорчливбадем.

Под производство на сушена кај-
сијасеподразбирасушењенависоко
квалитетни плодови. Квалитетот во
првредзависиодсаматасортанои
одтехнологијатанасушење.Сортите

наменети за сушење мора
да задоволат одреде-

ни критериуми а
тоа се:широка

примена во преработка, плодови со
изедначена големина со цврста кон-
зистенцијавофазанатенолошказре-
лост.Засушењесепожелнисортите
кајсијасопоголемаколичинанасува
материја,поволенсоодноснашеќери
икиселини,нагласенааромаиеднак-
важолтабојанаплодот.

Најдобар ефект на сушење се
постигнува со комбинација на техно-
логија со осмотско сушење, раствор
на сазарозаи класичноконвективно
сушење. Со овој процес нема значи-
телнипроменинавкусотиароматана
кајсијата.

Плодовитезасушењесебератво
полна технолошка зрелост. Плодови-
те мора да бидат зрели,здрави и со
еднаков квалитет. Надворешниот из-
глед мора да ги задоволи следниве
критериуми:свежи,сочни,цели,чис-
ти, безмеханички повреди, видливи
знацинаоштетувањеидр.

Дотехнолошкиотпроцеснапрера-
боткакајсијататребадасескладираво
ладилнициилиналадниисувиместа.
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Пишува: дипл. агр. инж. Ефтим Каракамчев
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ОСМОТСКО СУШЕЊЕ НА КАЈСИЈА

Овој процес се одвивива низ
неколку етапи: на плодот, одвоју-
вање на семката од месото, блан-
ширање, сулфурирање, потопување
во раствор од сахароза, сушење и
последнафазапакување.

Чистење на плодовите во оваа
фаза прво се прави инспекција на
плодовите односно се отстрануваат
ситезелени,оштетениинеизедначе-
ни по големина плодови. Оваа опе-
рација се изведува најчесто меха-
нички.Плодовитесеператсоладна
водаапозавршувањетонапроцесот
сеправиконтроланасегавеќечис-
титеплодови.Одвојувањенасемка-
та се одвива механички со делење
на плодот на половина. Бланши-
рањето се одвива со водена пареа
вотраењеод2-4мин.

Сулфурирањето се одвива во
посебни комори во кои согорува
чистсулфур,иовојпроцестребада
спречи потемнување на плодовите.
Процесоттраеод2-3чапотребнае
количинаод2,3кгсулфурза1000кг.
плодови.

Потопување во раствор од саха-
розасеодвивавораствород70-85%
сахарозаприштоепотребноведнаш
да се потопат чистите плодови во
растворот.

Сушењетонајчестосеодвивасо
осмотска дехидратација. Суштината
наовојпроцесемиграцијатанамо-
лекулитенавлагавотечнафазаод
плодовите кои се потопени во раст-
воротодсахарозаовасеслучувапо-
ради разликата во концентрацијата
намолекулитенаводавоплодовите
и во растворот. Процесот се преки-
нува кога ќе се добие изедначена
концентрација.

Послеовојпроцесостанувадоста
влагасокојаплодовитенеможатда
сечуваатмногувремеизатоаепо-
требнодасеисушатсоконвективен
процес.Температуратанасушењесе
движивоинтервалод45-55степени.
Овојпроцестраеод18-24ч.

Сушенакајсијаемногупознати
ценетпроизводнапазарот.Квалите-
тотнасувитекајсииморадагизадо-
волиситекритериуминапазаротсо
одбирање на правилна технологија
насушењеиначиннапреработкаи
пакување.

СУШЕЊЕ КАЈСИИ НА СОНЦЕ

Ова е стара проверена метода
каде цврстите плодови најпрво се
мијат и се сечат на половина со
нерѓосувачкинож,потоаиститесе
редатнадрвенидаскиисеостава-
атнасонцеседодеканесеисушат.
Исушените плодови се ставаат во
целофан или други кеси за да се
заштитат од влијанието на инсек-
тите. Со оглед на тоашто со оваа
методакајсиитенесесулфурираат
вотекотнасушењетотиеќејазагу-
батсвојатабојаииститеќепотем-
нат но ќе го задржат својот ориги-
наленвкус.l
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Пишува: Деспина Крстевска 

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ШУМСКИ ЈАГОДИ

Еднаоднајквалитетнитеинајот-
порни култивирани сорти на шум-
скијагодиесотатаРегина,којаесо
потекло од Алпите. Култивираните
шумски јагоди требада се засадат
најрано во почетокот на пролетта,
а најдоцна до крајот на јуни или
воранаесен, соцелприноситево
прватагодинадабидатштопоголе-
ми.Вторатагодинанаодгледување
ќедонесеполнрод.Потребноеда
се придржуваме кон технологијата
на производство и да се користат
исклучиво испитани средства за
заштита. Нередовното наводну-
вањеиѓубрењеќегонамалиродот

ОВОШТАРСТВО

РЕГИНА-

како и кај секоја друга култура. За
добивање повисоки приноси пре-
порачливое да сепостави35-40%
мрежа за засенчување, за насадот
да биде под сенка. Мрежата ќе го
намали сончевото зрачење и ќе ја
намали температурата за 5-6°С, а
со тоа приносите се зголемуваат
за 30-50% исто така со употребата
намрежаисозасенчувањетоќесе
елиминирасушењетонасадниците.

Најповолни услови за одгле-
дување на култивирани шумски
јагоди се ридско-планински пре-
дели преку 500m надморска ви-
сочина, бидејќи при одгледување
на култивирана шумска јагода на
надморска височина под 300m се
појавуваат вируси и инсекти кои
се хранат со сокот од садниците.
Култивиранитешумски јагодинее
препорачливодасеодгледуваатво

пластеници поради големиот број
наштетнициивирусикоиможеда
се појават. Почвата треба да биде
благо-кисело (5-6,5 pH), плодно,
растресито, пропустливо, а како
преткултуранајдоброеливадаили
детелина. Пред да се ора, потреб-
ноедасенанесепрегореноарско
ѓубриво, потоа еднаш се фрезира,
иповршинататребадасеиспрска
со раствор од 25л вода, 100gr бор
(органски инсектицид). Потоа по-
вршинатасефрезирауштееднаши
сеформираатфолии, сепоставува
систем за наводнување капка по
капка и фолија преку земјиштето.
Фолијатаепотребнодаимаотвори
околу 70mm. Најважно е садници-
те да не се затрупаат длабоко, од-
носновратотнакоренотдаостане
надземјата.Потоапотребноедасе
изврши фолијарна прихрана, која
севрши1-2патинеделно.

БЕРБА И СКЛАДИРАЊЕ

Бербата на добро зрелите и
квалитетниплодовисевршисекои
3-5 дена во пластична гајба, мак-
сималнопо1кгвогајба.Плодовите
веднаш по собирањето со гајбата
се ставаат во замрзнувач кој е на-
менет исклучиво за длабоко замр-
зувањенашумскијагоди.После24
часа, замрзнатите плодови внима-
телно се ставаат во пластична ку-
тијаиповторносевраќавозамрз-
нувачзаоткуп.

култивирана 
шумска јагода
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Пишува: Проф. д-р Добре Андов

Оризотееднаоднајстаритежит-
ни култури, припаѓа во фами-
лијата на треви Poaceae, род

Oryza,одкојдоденессепознатиоко-
лу25видови.Но,вопроизводството
имасамодвавидаOryzasativaL.и
Oryza galberina, додека останатите
седививидови.ВидотOryzasativaL.
еширокораспространетвотропски-
те и дождливи реони, чие потекло
еодАзија,додекаOryzagalberinaе
одЗападнаАфрика.Културниотвид
ориз (Oryza sativa L.) е поделен на
два подвида обичен и ситнозрнест.
Кајобичниоториз,врзоснованане-
кои својства на зрното и метличка-
тасеразликуватриклоновиилитн.
ековидови:japonica,javanicaиindica.
Вопроизводството кај нас воМаке-
донија се застапени сорти кои при-
паѓаатнаековидотJaponica.Сортите
од ековидот Indica бараат поспеци-
фични услови заодгледувањеи кај
нас во широкото производство не
се застапени. Зрното ориз кое што
седобиваприжетватанаоризовата
културасенарекувасуроворизили
арпаилинеобработенориз.Бидејќи
зрнотоодсуровиоторизеобвиткано
соплевици,овојоризнеможедасе
користизаисхрананалуѓето.Затоа,
послежетвата суровиот ориз се до-
работува во фабрики (мелници или
лупилници). Во трговијата се заста-
пени различни трговски марки на
оризитоавозависностодначиноти
степенотнапреработканасуровиот
оризиодтипот(вариететот)наори-
зот.

Kралски 
ориз

При преработката на суровиот
ориз,возависностодстепенотнадо-
работката се добиваат различни ви-
довинаориз:лупенориз(кафенориз
иликарго),белориз,глазираноризи
витаминизираноризиспореднипро-
изводи: кршен ориз, оризови трици
(брашно)иплевициилилушпи.Вотр-
говијатасепознатитрговскимаркина
оризодпосебнитиповинаоризикако
што се: глутинозниот, ароматочниот,
дивиот,црвениот,црниотидругиори-
зи.Овиеоризипомалкусезастапени
вокомерцијалнотопроизводство.

Вопоследновремевоземјитена
САДиЕвропаголемапопуларноство
исхранатаначовекотимацрниоториз.
Црниот ориз е посебен вариетет на
обичниоториз(OryzasativaL.)иглав-
носеодгледувавоАзија.Цриоториз
воАзискитеземјиуштегонарекуваат
кралскиориз,пурпуренориз,оризза
долг живот, царски ориз. Надвореш-
ната обвивка, односно обвивката на
перикарпотмуецрна,пазатоагона-
рекуваатцрнориз.Црнатабојадоаѓа
од присуството на пигментот антоци-
анин.Покрајдруготоиприсуствотона
овојпигменткакоантиоксидансмуго
дава лековитото својство на црниот
ориз. Црната боја на оризот при гот-
вењето (варењето) поминува во пур-
пурна.Волитературатасеспоменува
декавоцрниоторизантиоксидантите
во поголем процент се застапени од
колкувонекоиовошјакакоштосебо-
ровинкатаидр.Овојоризвопослед-
нитегодинистанувамногупопуларен

воисхранатапорадинеговатависока
нутритивна вредност и антиоксида-
тивни својства. Црниот ориз има по-
добарвкусиаромаодобичнитеори-
зи. Хранливите материи какошто се
протеини,минерали(Ca,P,FeIZn)и
содржинатанавитаминАивитаминБ
како и вкупните диетални влакна се
повисокивоцрниоторизвоспоредба
сокафеавиотибелиоториз.Овојориз
најчестосекористизадекорацијаили
како зачин на разни видови јадења
низ целиот свет. Црниот ориз често
сеслужисосвежоовошјекакоштое
манготоидруги.

Традиционално овој ориз се ко-
ристи во Кина и Тајван како десерт
или пак се додава во сите јадења
направениодориз.Црниоторизима
долга историја на одгледување во
АзискитеземјикакоштосеКина.Ин-
дијаиТајланд.Денесвоовиеземјисе
создаденимногусовременисортина
црноризкоидаваатповисокиприно-
си и се поотпорни на разни болести
иштетници.Денесвосветотпостојат
сортинацрноризсократкоиовално
зрноисодолгоитенкозрно.

ВоМакедонијацрниоториздосега
комерцијалноиексперименталнонее
произведуван.Порадисепоголемиот
интересвопоследновремеодстрана
напотрошувачитезацрниоторизпо-
требно е да се испитаат можностите
занеговопроизводствоикомерциал-
ноширењевонашатадржава.Сепак
мисламдекаоваможедасенаправи
и треба да се контролира од стрнаа
нанаучнаинституцијасоцелданесе
направатштетиврзсегашнотопроиз-
водствонаоризвоМакедонија.l
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Пишува: Доц. д-р Звезда Богевска, 
Доц. д-р Маргарита Давитковска

Глуварче (Taraxacum officinalis)
Името на глуварчето по-
текнува од арапскиот збор

tzarakhchakouza или од грчкиот
збор taraxisшто значи воспаление
наочите.Глуварчетоераспостране-
тонасекадевосветоткакосамоник-
наторастениечиилистовивотекот
назиматаиранонапролетсе упо-
требуваат како украсни растенија
или се користат во исхраната како
здрава салата. Во нашите краеви
расте насекаде по низините и во
планините.

МОРФОЛОГИЈА

Глуварчето е повеќегодишно
зелјесторастениесовретенестиде-
лумноразгранеткоренкојдостигнува
до30смводлабочина.Одглаватана
коренот се развива лисната розета.
Листовите се тесни длабоко засече-
ни. Розатата достигнува и до 50см.
Цветоносните стебла се округли на
пресек,шупливиинеразгранети.На
врвот од стеблото се наоѓа глави-
често соцветие со златно-портока-
лова боја.Цветовите се отвораат во
претпладневнитечасови.Глуварчето
цветаодаприлпасèдодоцнаесен.
Семетоеиздолжено,сосивабоја,а

лесно се разнесува со ветер. Апсо-
лутнатамасанасеметоизнесува0,5–
1,0г.Семето‘ртливостајазадржува3
години (околу75%).Растениетоеот-
порнонанискитемпературиипрези-
мувабезоштетување.Ситеделовина
растениетосодржатмлечнобелсок.

ХЕМИСКИ СОСТАВ И УПОТРЕБА

Во коренот и листовите на глу-
варчето има горчливи материи (та-
раксацин), потоа тритерпени, секс-
витерпени, фитостероли и инулин.
Во коренот ваден на есен има до
40%наинулин.Листовитенапролет
содржатхолин.

Глуварчето успешно се одгледува во низински и планински подрачја дури и на ви-
сина од 2500 м. Растенијата се отпорни на ниски температури и презимуваат без 
оштетување. Високите температури неповолно влијаат на глуварчето па затоа за 
време на летниот период растенијата мируваат и повторно се развиваат на почеток 
од есента односно со падот на температурата и зголемување на влажноста.

Одгледување 
на глуварче
Одгледување 
на глуварче

ПОЛЕДЕЛСТВО
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Глуварчетоебогатоесовитамин
Сигорчливиматерии,коигоподоб-
руваатапетитот.Младителистовисе
употребуваатвоисхранатакакосала-
та, додека коренот изваден на есен
сеупотребувазазаменанакафето.

ТЕХНОЛОГИЈА НА 
ОДГЛЕДУВАЊЕ 

Глуварчетоуспешносеодгледува
во низински и планински подрачја
дури и на висина од 2500 м. Расте-
нијатасеотпорнинанискитемпера-
туриипрезимуваатбезоштетување.
Високите температури неповолно
влијаат на глуварчето па затоа за
временалетниотпериодрастенија-
тамируваатиповторносеразвиваат
напочетокодесентаодносносопа-
дотнатемпературатаизголемување
на влажноста. Најинтензиво расте-
нијата се развиваат на пролет. За
одгледувањенаглуварчетонајдобри
сесреднотешкипочвибогатисоху-
мус.Тешкиглинестипочвитребада
сеизбегнуваатбидејќикореноттеш-
косевадиичисти.

Глуварчетотребадасеодгледува
воплодоред.Најдобрипредкултурисе
окопникултурикоиранојанапуштаат
површината. Глуварчето не е добра
преткултуразаодгледувањенадруги
култури,бидејќиоставамногусеме.

Подготовкатанапочвататребада
сеизведекакоизадругитекултури.
Основнатаобработкатребадасеиз-
ведесоорањенадлабочинаод30см.
Предсеидбенатаподготовка сеизве-
дуванепосреднопредсаматасеидба.

Со основната обработка може
да се внесе и арско ѓубриво, а во
коневнционалното производство и
минералниNPKѓубрива.Насредно
плодни почви се врши ѓубрење со
300-400кг/хаNPK(15-15-15)ѓубри-
ва.

Глуварчето се размножува со
директна сеидба или со расад. Ди-
ректната сеидба може да се приме-
ни само на мала површина. Произ-
водството на расад се изведува во
текот на летото во ладни леи. Се-
мето се сее рачно при што се вни-
мава што е можно порамномерно
да се распореди на површината.
После сеидбата семето се покрива
сослојодплодна,растреситапочва
или арско ѓубриво во дебелина од
0,5см.За1м2потребное1гнасеме.
При летно производство на расад
семетоможедасесееиворедовина
растојаниеод15-20см.Акорасадот
сепроизведувавотоплилеипотреб-
ное1,5г/м2семезадаседобиешто
еможноповеќерасад.За1хаповр-
шина,присадењенарасадотнарас-
тојаниеод70смx20см.потребное
71400растенија.

Глуварчето треба да се сади во
текот на есента во половината на
октомвриили ако се работи за про-
летнопроизводстворасадотсесади
напочетокотодаприл.Садењетосе
изведуваворедовинарастојаниеод
60-70x20-25см.

Директнатасеидбасеприменува
намалиповршинивоградини.За1
м2потребноеоколу0,1гили100се-

миња. Ова значи дека потребни се
околу1,6кг/хасемињавоколкурас-
тојаниетопомеѓуредовитее60см.

Негата опфаќа окопување, при-
хранување и евентуално наводну-
вање. Окопувањето се изведува со
меѓуредово култивирање и рачно
окопување помеѓу растенијата. За
успешно производство почвата тре-
ба да се одржува во растресита со-
стојбабезплевелнарастителност.

Прихранувањето на глуварчето
е од особено значење, бидејќи се
работи за нитрофилно растение на
коетребадамусеобезбедидоволно
количествонаазотниѓубрива.Затоа
требадасеѓубрисо150–200кг/ха
азотниѓубриваштомќесепоникнат
растенијатаиќегиоформатредови-
те(втораполовинанааприл).

Листовите се берат во текот на
цело лето. За исхрана треба да се
бере на пролет кога растенијата се
со најдобар квалитет. Листовите за
преработкасеберат4–5пативоте-
кот на вегетацијата. Ако глуварчето
се одгледува заради коренот листо-
витесебератпривадењенакоренот.
Вадењето на коренот се одвива во
текотнаесента, односноприкрајот
навегетацијата.Тогашвокоренотна
глуварчетоиманајмногуинулин.Ко-
ренотваденнапролетсодржисамо
1-2%наинулин.Коренотсевадисо
машини или едноставно со подри-
вање. После вадењето коренот се
миеипопотребанадолжносесече
на2-4делазадасеовозможирам-
номерносушење.

Листовите се сушат во сушара
на температура до 45°C или при-
родно на засенчени места. При
сушењето треба да се внимава
листовите да ја задржат природ-
ната зеленабоја.Коренот се суши
во сушари на температура од 50-
55°C,аможеинасонце.Приносот
на коренот зависи од староста на
посевот. После првата година на
одгледувањеприносоте1500-2000
кг/ха,aпослевтората2500-3500кг/
ха.Когасеодгледуваглуварчетоза
салатазасвежолистовитесеберат
постепено, сé до појава на цветот.
Приносотеод10-20т/ха.Задасе
спречи разнесување на семето по
полето при семепроизводството
површината каде што се одгледу-
ваглуварчетотребадасезаштити
одветер.Собирањетонасеметосе
изведуванеколкупатидневнопри
што се собира зрелото семе заед-
но со папусот (апарат за летање).
Семето се доработува во затворен
простор.Одповршинаод1арможе
дасесобере0,8-1кгсеме.l
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„Кога стапив во брак со мојот сопруг Миле имавме 
мало стадо од 10 овци нешто земја и стара трошна 
куќа во селото. Ние одлучивме дека ќе останеме во 
Будинарци и почнавме да го зголемуваме стадото 
па денес имаме 200 овци од расите „праменка“ , 

„овчеполка“ и 15 г крави и телиња. Поседуваме 20 
хектари обработлива површина и 15 хектари шума. 
На почетокот немавме никаква механизација но 
благодарение на програмите за поддршка 
на државата купивме три трактори 
со комплетна приклучна 
механизација“, вели 
Вангелина Пармачка

Немапразник,
немаделник
секој ден е 
работен ден

Егзистенција од правење на сирењеОВЧАРСТВО

Пишува: Благојче Најдовски

Фармата на 39 годишната Ван-
гелина Парамчка е на самиот
влез на Будинарци мало село

на падините на малешевските пла-
нини. „Кога стапив во брак со мојот
сопруг Миле имавме мало стадо од
10 овци нешто земја и стара трошна
куќа во селото. Ние одлучивме дека
ќе останеме во Будинарци и почнав-
медагозголемуваместадотопаденес
имаме200овциодрасите„праменка“,
„овчеполка“и15грлакравиителиња.
Поседуваме 20 хектари обработлива
површинаи 15 хектаришума.На по-
четокот немавме никаква механиза-
ција но благодарение на програмите
заподдршканадржаватакупивметри
тракторисокомплетнаприклучнаме-
ханизација“,велиПармачка.

Пред 5 години семејството Пар-
мачки решаваат да направат нова
фарма и нова куќа во близина на
селото.Тие јаодбираатлокацијапо
советнародителите,коивелатона-
му кадешто во среде зима се топи
првиотснег,тамуенајпогоднодасе
направитрло.Новатанивнасемејна
куќаесеуштеевоградба.

Овчарството е тешка работа која
бара постојан ангажман нема праз-
ницинемаодморовцитенезнаатне-
работниденовии занивсекојдене
работен.Сезонатанајагнењепочнува
предновагодинаитраедокрајотна
февруари.

„Овој периодбара секојдневенан-
гажман и посебно внимание. Овците

порадисуроватапланинскаклимаги
тераменаиспашадуривопочетокот
април, а моите три деца, кои се се
тинејџери помагаат во секојдневние
работи на фармата независно дали
со овците или поледелски работи“,
појаснуваВангелина.

Беровскотобелосирењеепозна-
тао надалеку, вели Пармачка и тие
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го прават по традиционална метода
којанаовиекраиштасеодржувасо
векови.

„ Првото сирење почнуваме да
гоправимевопочетокотнамартпа
седосекрајотнаавгустдодекаги
молземе овците. Моето семејство
живее исклучиво од земјоделие и
зависиме од продажните цени на

јагнетоисирењето.Оваагодинајаг-
нетогопродадовмеречисибеспари
и трговците плаќаа по 100 денари
жива мера за еден килограм. Оваа
ценаемногунискаиеподнашите
производни трошоци, но што да се
прави мора да се живее. Во текот
на една сезона произведуваме око-
лу4до5тонисирењевозависност
од годината. Сирењето го продава-
менакуќниотпраг,аценатаеоколу
300денарипокилограм,такаштоод
паритеодсирењетоживеемеидел
одпаритеодатзанабавканасточна
хранакојанеможемедајапроизве-
деме и репроматеријали“ појаснува
Вангелина

ФФРМ организира обука за тра-
диционаленначиннапроизводство
на сирење на фармата на Ванге-
лина Пармачка на 01.06.2017 каде
што присуствуваа 25жени - фарме-
ри од Мрежата на жени - фармери
во ФФРМ. Презентацијата беше од
Вангелина и професорката Соња
Србиновска. Генерален впечаток -
ваквите обуки на пракричен начин

овозможуваат да се увидат грешки-
те, добрите страни, да се разменат
идеи и искуства за развој на про-
изводството и воедно да се потен-
цира дека вистински мајстори во
правењето на сирење се жените.
ФФРМпрезентацијатајанаправина
фарматанаПармачкакојаеносител
во нејзината фамилија на земјодел-
скотостопанствоитааелидеротиво
производството и продажбата. Про-
фесорката Србиновска укажа дека
сите сирења се убави и дека треба
дасевнимаванахигената,контрола
наживотните,бидејќисуровинатае
најважназаквалитетиданесеста-
вамногусолвосирењетобидејќине
се чуствува вистинскиот вкус на си-
рењето.ФФРМуштееднашизразува
благодарностдоВангелинаПармач-
ка за гостопримството и презента-
цијатананејзинотопроизводствои
фарма, како и професорката Соња
Србиновсказасоветитекоигидава-
ше на производителите. Ативноста
се реалзира во рамките на проек-
тот „Институционална поддршка на
ФФРМ“,подржанодWeEffect.l

РЕЦЕПТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИРЕЊЕ

Млекото после молзењето се цеди и во него се става сирило и се 
чека да одстои за да се добие потребната густина - грушт. Потоа груштот 
се сече и и звесно време се чека да да избие сурутка потоа сето тоа се 
става во калап за цедење и таму се чека околу 2 часа потоа се сече на 
потребната големина и се става во кантите во кои се става сол и пресол 
и се остава ферментира најмалку три месеци.
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Пишува: Проф. д-р Никола 
Пациновски

ИСТОРИЈАТ НА РАСАТА

Расата кози мурсиана-гранадина
(позната уште и како мурсиа-гранада,
Murciano-Granadina и сл.), потекнува
од полусувите (полупустински) меди-
теранскиобластина југоисточниотдел
на Шпанија, поточно од провинцијата
Мурсиа, која ги опфаќа регионите на
градовитеМурсиа,Алмерија,Гранадаи
Аликанте.Традицијатанаодгледување
козиворегионотнаМурсиаимадлабо-
кикорени,кадеистовременосесозда-
ла и една од најзначајните автохтони
раси во Шпанија. Расата предизвику-
ва големинтерес како на национално,
такаинамеѓународнониво.

Има одлична способност за одр-
жување континуитет (перзистенција)
насолиднопроизводствонамлеково
суви климатски услови, како и во ре-
гионикоисесиромашнииоскуднисо
пасишта.Содругизборови,можедасе
одгледувавоподрачјакадештодруги
видовиирасинадомашниживотнине
биможелеилибисеодгледувалемно-
гутешко.Одтиепричини,увезенаево
различнирегиониодсветот(Латинска
Америка, северна Африка, повеќе ре-
гиони на Европа). Расата мурсиа-гра-
нада, поседува генетски карактерис-
тикизадобарквалитетнамлекото,кое
воШпанијасекористиглавнозапро-
изводствонасирење.

Создадена е од две локалнипопу-
лации:мурсианокојаимакраткавлак-
неста покривка со кафеава (махагон)

боја и гранадина која исто така има
краткавлакнестапокривка,носоцрна
боја.

Основно здружение чија цел е по-
пуларизација,одгледувањеиширење
на расата е здружението “АКРИМУР”
(ACRIMUR)чиеседиштеевогратчето
Хумиља(Jumilla),малогратчесооколу
22.000 жители, сместено во централ-
ниот дел на Мурсиа. Оваа здружение
има оформено репродуктивни центри,
соцелпродажбанарасатаво остана-
тите делови одШпанија, но и нејзин
извоз во Европа и останатите делови
од светот. Првата матична книга (т.н.
флок бук – Flock Book) за оваа раса
козивоШпанија,датираод1934годи-
на,соштопретставуваеднаоднајста-
рите матични книги, во споредба со
ситеостанатирасикозивоШпанија.

Шпанска 
автохтона 
раса на кози

СТОЧАРСТВО

МУРСИАНА–ГРАНАДИНА

(Murciana-Granadina)
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БРОЈНА СОСТОЈБА И 
ДИСТРИБУЦИЈА НА РАСАТА

Мурсиана-гранадинаерасакозисо
широка распространетост, односно гео-
графскадистрибуција,совкупнабројка
од400.000грлавоцелаШпанија,одкои
преку 125.000 кози се регистрирани во
матичнакнига(FlockBook).

Овојбројод125.000грлакозисена-
оѓа во одреден број т.н. контролирани
нуклеуси, кои ја сочинуваат официјал-
ната Генеалошка книга за расата, фор-
мирајќи ја основата на одгледувачката
програма за подобрување на расата.
Услов за оформување на еден контро-
лираннуклеусеистиотдаопфаќаоколу
800кози,соминимумод30козивоедно
стадоодносноодгледувалиште.

Оваа раса, од нејзиното матично
одгледувачкоподрачје,вотекотнашес-
наесеттиотиседумнаесеттиотвекепре-
несенаивоСевернаиЈужнаАмерика,
каде денеска се одгледува во Аргенти-
на, Бразил, Венецуела,Мексико и дру-
ги земји. Од афричките земји расата е
застапенавоАлжир,Мароко,Тунис,Се-
негал, Кувајт, Обединети Арапски Еми-
рати,додекавоЕвропа,мурсиа-гранада
е застапена во Португалија, Франција,
Грција,Романија,Албанијаидр.

Големата распространетост на оваа
раса кози се должи пред се на нејзи-
ната голема способност за адаптација
иаклиматизација,какоинафактотшто
млекото има исклучително висок ранд-
ман,какорезултатнависокиотпроцент
насувиматерии(мастипротеини).

ПРОИЗВОДНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
НА РАСАТА

Должината на лактација кај раса-
тамурсиа-гранада најчесто е 225 дена.
Имајќи предвид дека во Шпанија ја-
рињатасеизолираатодмајкитеведнаш
после раѓањето, овој период слободно
можедасесметаикакомолзенпериод.

Стандарднаталактацијакајкозитево
првалактација (напрво јаре)изнесу-
ва150дена,додекакајкозитевовто-
раинареднителактации (навторои
повеќејариња),таае210-240дена.Во
одреденислучаидолжинатаналакта-
цијакајнекоиповозрасникозиможе
дадостигнеидо260дена.

Просечното производство на мле-
кокајоваарасаизнесуваоколу350кг
кајкозивопрвалактација,додекакај
оние од втораи наредните лактации,
млекопродукцијата се движи од 450-
600 кг. Кај некои кози (т.н. рекордер-
ки), таа може да достигне и до 1200
литри во лактација. Дневното произ-
водство намлеко, кај оваа раса е во
границите од 1,5 – 2,5 литри, додека
содржината на млечна маст и проте-
инивомлекотоседвижиод4,9–5,6%,
односно3,2–3,8%.

Кај оваа раса кози, акцентот на
селекција е ставен врз нивото на
протеини, па затоа таа се каракте-
ризира со повисоко ниво на оваа
млечнасостојка,порадиштомлекото
има значително висок рандман при
производствонанајразличнивидови
на сирења. Расата припаѓа на лес-
но-молзнирасикози,соогледнатоа
при селекцијата значајно внимание
сепосветуваинакинетикатаодносно
протокот на млеко при молзењето.
Просечнатаценаза1литаркозјомле-
ко,споредискажувањатанафармери-
текои гипосетивме, седвижиод70-
80евроцентиилитоаепомеѓу42–50
денари,

Според практиката на шпанските
фармери, производството на јарешко
месо кај оваа раса кози, има секун-
дарнозначење.Јарињатасеодбиваат
веднаш после раѓањето, а колостру-
мот им се дава преку соодветен сис-
тем за напојување, после негов тер-
мички третман, заради заштита од
CAEV (Caprine Arthritis Encephalitis
Virus). Јарињата се колат на возраст
од 30-40 дена, на тежина од 8-10 кр
жива маса (т.н. Choto јариња). Ранд-
манот на овие јариња изнесува по-
меѓу 45-55%. Тоа значи дека козите
почнуваатдасемолзат2-3денапосле
козење (веднаш по прочистување од
колостралнотомлеко).

Одонаштоуспеавмезаовојкраток
временскипериододпрестојотвоШпа-
нија, да го видиме и осознаеме, може
дасезаклучидекарасатабиможелада
сеприлагодивоусловикоипостојатво
Р.Македонија,меѓутоапотенцијалните
фармери,одгледувачинаоваараса,ќе
мораданаправатодреденипромениво
технологијата на одгледување, која во
значителнамеркасеразликуваодонаа
која нашите фармери ја применуваа
досега.Тоазначипреминодекстензи-
веннаполуинтензивендоинтензивен
начиннаодгледување,којподразбира
нивно одгледување во штала, со дне-
вениспустнанајблискитепасиште,од
максимум 4-5 часа дневно. Со други
зборови,покрајхранатакојаќејаиско-
ристатодоколнитеблискипасишта,во
текотнанаведениотвременскипериод,
тиеќеморасекојдневнодасеприхра-
нуваат(вотекотнацелагодина)сокон-
центратнисмескиво количинаод1кг/
дневно,односнокабастахранавоколи-
чинаод1,2–1,5кгнаден,возависност
одфизиолошкатафазавокојасенаоѓа-
ат козите. Рентабилното работење во
оваа сточарска гранка сигурно е дека
ќе зависи и од цената, на двата глав-
ни производи (млеко и јарешко месо),
особено на козјото млеко и млечните
производи, добиени од него.Досегаш-
натаценанакозјотомлекоод15-20ден.
залитар,едноставнонебиможеледа
обезбедат рентабилно работење, спо-
ред новопредложената технологија на
одгледувањенаоваарасакози.Имајки
јапредвидслабатакуповнамоќнана-
шите потрошувачи, веројатно пласман
за овие производи по повисоки цени
ќемора да се бараат и на други паза-
ри,каконизЕвропа,такаинизсветот,
кадеспоредситеанкетииинформации
постоизначителнапобарувачказаква-
литетни органски и здрави козји про-
изводи,произведениспоредевропски
стандарди. За ова секако ќе ни треба
многуподобраорганизацијаворамките
наобласта.

Напомена:Поводзатекстовепрес-
тојотвоШпанија,којгореализиравме
минататагодинавопериодотод15-19
Мај, 2016 година, со претставници од
повеќеинституции.Ситетрошоцибеа
покриени од страна на приватни ин-
веститориодПрилеп.l
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Феромони 
зафаќање
нароевиво
кошници
Пишува: Ирена Гареска

Феромоните претста-
вуваатхемискисуп-
станции излачени

одегзокринитежлездина
животните кои предиз-
викуваат некакво одне-
сување или физиолошка
реакција кај друго живот-
ноодистиотвид.Излачу-
вањето на феромони од
страна на пчелите претставува еден од најнапредните
начининакомуникацијакајинсектите.

Феромоните се вклучени во скоро секој аспект од
живототнапчелнотосемејство:развојиразмножување
(вклучителноиоплодувањетонаматицитеироењето),
собирањехрана,одбрана,ориентацијаиопштогледано
целоснатаинтеграцијанаактивноститенасемејството,
одосновањедораспаѓање.Феромонитеовозможуваат
комуникација меѓу сите касти на пчелите: матица-ра-
ботнички, работнички-работнички, матица-трутови, и
меѓувозраснитепчелиилеглото.

ТИПОВИ НА ФЕРОМОНИ КОИ ГИ ИЗЛАЧУВА 
МАТИЦАТА 

Матичен мандибуларен феромон

Најважниотферомонкојгоиспуштаматицата,авоедно
инајистражуваниотеММФ.Овојферомонсеизлачуваод
мандибуларнатажлезданаматицата.Органитекоиголачат
сепаржлездиштоличатнакесилоциранивоглаватанад
основатанамандибулата.

Функции на ММФ

   Привлекувањенапчелипридружнички-возависност
одстаростанаматицатасеменуваколичинатанаММФ,
асотоаиспособностанаматицатазапривлекувањена
придружнички.

   Привлекувањенатрутови

   Привлекување на ројот - пред да настане роење се
изведувамладаматица.Откакоќесеоплодимладата
матицаиќебидеспремназанесење,старатаговоди

ПЧЕЛАРСТВО

ројотнановотоместо.Таагопривлекуваројотсопомош
наММФинеговите5компоненти

   Потиснувањенанагонотзароењеипредизвикување
нароење - кога семејствотоемаломатицатамногу
лесногопренесуваММФнаситепчелиинатојначин
гоконтролиранагонотзароење,нокогасеработиза
големосемејствопредавањетонаферомонотодпче-
ланапчелагоправипослабсигналотзапериферни-
тепчеликоидобиваатинформацијадекаферомонот
есослабинтензитетидекаепотребнановаматица.
Наовојначинсепредизвикуваприроднороење.

ОСТАНАТИ ВИДОВИ НА ФЕРОМОНИ КОИ ГИ 
ИЗЛАЧУВА МАТИЦАТА:

   Феромонинатергалнатажлезда

   Феромонотпечаток:Феромониодтарзалнатажлезда

   Сигналзаплодност:ФеромонинаДуфуроважлезда

   Стареењенаматичниотсигнал:Феромонинакочев-
никоватажлезда
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ТИПОВИ НА ФЕРОМОНИ КОИ 
ГИ ИЗЛАЧУВААТ ОСТАНАТИТЕ 
ПЧЕЛИ И ЛЕГЛОТО

Постојатповеќевидовинаферо-
мони кои ги излачуваат останатите
пчели, но во овој текст само ќе на-
бројамнеколкуоднив, аподетално
ќегоопишамнасоновиотферомони
неговатакомерцијалнаулога.

   Феромон отпечаток: Феромони
одтарзалнатажлезда

   Алармферомон

   Трутовферомон

   Феромон за препознавање на
легло

   Регулација на работничката ак-
тивност:етилолеат

   Регулација на развојот на одне-
сувањетонаработничките

   Регулацијанарепродукцијатана
работничките:феромонинаман-
дибуларнатажлезда

Ориентација и регрутација: 
Феромони на насоновата 
жлезда

Оваеферомонштоголачатсамо
работничкитепчелииедосеганајм-
ногуистражуванферомонодовојвид.

Насоновиотферомонимаповеќе
функцииитоа:

   Обележување на влезот на кош-
ницата, со цел полесна ориен-
тацијанаостанатитечленовина
колонијата,

   Обележувањенаизворинахрана
ирегрутацијанапчелиработнич-
ки,

   Потенцијално обележување на
млади ларви - кандидати за ма-
тици,

   Собирањенаројотнаедноместо,
така што првите пчели што ќе
стигнат на привремената лока-
ција веднаш испуштаат насонов
феромон зада гоповикаат оста-
токотодројот.

Оваафунцијананасоновиотфе-
ромон се користи за комерцијал-
ницелисотоаштосепроизведува
синтетичка феромонска мешавина
од хемиски компоненти која што
успешно привлекува роеви. Ком-
понентите најчесто се следниве:
гераниол, Е-цитрална киселина и
неролнакиселина.

Роењето најчесто претставува не-
посакуванапојававопчеларникот,но
ако не може да се избегне пчеларот
требавакватапојавапозитивнода ја
искористи,атоабизначелоконтроли-
рано фаќање и успешно прибирање
наројот.

За таа цел можат да се користат
синтетичкитепривлекувачинароеви-
текоиможатдасенабаватододреде-
нипродавницизапчеларскаопрема.

ВИДОВИ НА СИНТЕТИЧКИ 
ПРИВЛЕКУВАЧИ

Паста за привлекување на роеви

Овој привлекувач е во форма на
пастакojaсодржимногусилницветни
аромикоигипривлекуваатроевитеи
гинасочуваатконкошницата.

Начин на употреба на пастата:

Најпрвоземамекошницасоизгра-
денимеѓутоапразнирамки.Кошница-
тајапоставуваменаеденметарвиси-
наодтлотоијапоставуваменаместо
кадештоимасенкаинаоддалеченост
од 200 до 250 метри од пчеларникот.
Локацијататребадабидеонамукаде
штоинормалнобипоминалероевите,
авлезотнакошницатадаесвртенкон
југ.Следно,сенанесуватенокслојод
пастата на ѕидовите од кошницата и
на рамките. Премачкувањето се пов-
торуванасекоиосумдена.

Спреј за привлекување на роеви

Кошницатасеподготвувакаково
примеротсопастата.

Спрејот се користи така што се
прскаатвнатрешнитеѕидовиодкош-
ницатаиповршинатанарамките.Пр-
скањетосевршинаоддалеченостод
30см.Постапкатасеповторуванасе-
кои10до15дена.

Феромонски цевчиња

Кошницатасеподготвувакаково
примеротсопастата.

Цевчињатасепоставуваатнавле-
зотодвнатрешнатастрананакошни-
цата. Оваа метода не гарантира по-
веќеод60%успешност.

Влажни марамици за 
привлекување на роеви

Кошницатасеподготвувакаково
примеротсопастата,самоштовоовој
случајкошницитесепоставуваатна50
до100метри.

Марамиците се патентирани од
грчка фирма за пчеларска опрема и
содржатмешавинанахемискикомпо-
нентиоднасоновферомониводасо
мириснаружа.Спакуванисевонеп-
ропустливиќесичкикоијазадржуваат
влажноста и ефективноста на мара-
мицитеседодеканесеотворат.Отка-
коќесеотворатможатдасекористат
одеднадодвенеделивозависностод
температурата на воздухот. Една ма-
рамицаможедасеподелинадвадела
идасеискористизадвекошнициво
исто време. Ефикасноста на марами-
цитеедо90%изаразликаодспрејот
несенанесуваштетанаоколнитепче-
ларници.

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

За да го заштитиме пчеларникот
од пренесување на болести врз пче-
лите,послефаќањетонаројот,истиот
требадаготретирамепротиввароаи
ноземоза.

Препорачливо е при ракувањето
сосинтетичкитепривлекувачинаро-
евида сеносат ракавици соцелда
се зачува ефикасноста на привлеку-
вачот.l
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СТОЧНА ХРАНА

Температурата за ‘ртење на јачменот во идеални услови е околу 20 °C, со висока влажност, 
но не превисока, за да не дојде до појава на мувла. Исто така потребно е и вентилација на 
полиците со ‘ртење. За одгледување на ‘ркулците потребно е и осветлување, најеконо-
мична варијанта е со LED сијалици и тоа во режим 18 часа светлина/6 часа темнина

Сточна храна
на иднината

Сточна храна
на иднината

Пишува: Стеван Орозовиќ

Влијанието на климатските про-
мени на производството на
Сточнахранаеевидентновопо-

следен период. Оттука пронаоѓањето
наалтернативниметодинапроизвод-
ствонависококвалитетнасточнахра-
наесепоактуелнапроизводствотона
ркулци кое е се популарно во исхра-
натаналуѓетоземасепоголемзамав
ивоисхранатанаживотните.Идејата
е за произвоство на 'ркулци датира
од пред 4 века, но денешните техно-
логиинаконтроланавлажностаиос-
ветлувањетоособеносокористењето
наЛЕДсветилкитекоисеенергетски
ефикасни трошат маку енергија и се
исклучително со долг век на траење
направијареволуцијавоовааобласт.
Голем број на компании продаваат
готови автоматски и полуавтоматски
системикоисеисклучителнолесниза
работаимногуефикасниособеново
органскотосточарство.
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Основнатапридобивкаод‘ркулци-
тевоспоредбасозрнестатахранасе
скробот и шеќерите. Скоро целокуп-
ниот скроб кој се наоѓа во зрното се
конвертира во шеќери преку ‘ртење,
кој подобро се искористува во бура-
гот на преживарите отколку сувото
зрно. Ова го намалува проблемот со
киселиниаPHвредностанабураготе
постабилна.

Минералите и витамините во
‘ркулците значително се зголемени
возрнатаиподобросеапсорбираат
одстрананаорганизмотнаживотно-
то. ‘Ркулцитеобезбедуваат одлични
количества на витамин А, Е, C и B
комплекс. Содржината на витамини
можедабидезголеменазадваесет
пати во однос на сувото зрно, само
занеколкуденаколкуштоеприодот
напро'ртувањеназрната.

Кога кравата јаде свежа ‘ркулес-
тахрана,таајадедигестивниензими,
коинесеприсутнивосуватахрана.

Јачменот е најнутритивната хра-
на од житарките, којшто лесно се
одгледува. Просториите за ‘ртење
мора да бидат димензионирани
согласно потребните количини за
‘ркулестахрананадневнаосноваза
една крава помножено со бројот на
крави.Млечнакрава ги задоволува
своитепотребисо9-18 кг ‘ркулеста
хрананаден, во зависност одоста-
натотоколичествонакабастахрана
којаштојаконзумира.

Температуратаза‘ртењенајачме-
нотвоидеалниусловиеоколу20°C,
со висока влажност, но не превисо-
ка,заданедојдедопојаванамувла.
Исто така потребно е и вентилација

на полиците со ‘ртење. За одгледу-
вање на ‘ркулците потребно е и ос-
ветлување,најекономичнаваријанта
есоLEDсијалициитоаворежим18
часа светлина/6 часа темнина. Исто
така за да се добие на површина
‘ркулцитетребадасеодгледуваатна
сталажи. Пред да се стави јачменот,
потребноеистиотдабидепрочистен,
идаимависокпроцентна'ртливост.
Нечистите зрна може да имаат про-
блем со мувла, а нискиот процент
на 'ртливостистоможедабидепро-
блем. Чистите зрна мора да бидат
потопенивоводаод8-12часа, аво
водатасеставахидрогенпероксидза
уништувањенаспорите.Послепото-
пувањетозрнатасепроцедуваатисе
распоредуваат на полиците. Темпе-
ратурататребадабидеод15-25°Cво
процесотна'ртење,азрнататребада
бидат постојано влажни. Ако произ-
водствотоерачно,зрнатасепрскааат
секои4-8часасомикрораспркувачи
илиможедасеставиавтоматскисис-
темсовременскорелезавлажнење,
кадеоптималнатавлажностнапрос-
торијатае70%.

Ркулцитесеготовизакористење
од6-8денаодпотопувањетововода.
Кога зрната ке про'ртат со висина-
та на стебленцата на ркулците од
отприлика15см,акоренот5см.Со
секое завршување на еден циклус,
се започнува со нов циклус на про-
изводство на 'ркулци согласно пот-
ребитезахрананафармата.l




