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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
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трговскидруштваформираниод
земјоделскиздруженија
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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
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ФФРМ

Кавадарци е родното место на организацијата, каде
што се одржа и првото конститутивно собрание во
јули 2002 та година, именувана најпрво како Феде-

рацијанамакедонскитефармери–ФМФ,накоееизбран
првиот претседател на Федерацијата, Петко Златев. Ор-
ганизацијата својата историја ја започнува со голем опти-
мизам и динамика која трае се до денес. Како структурен
моделво2004 година гоземапримеротнаорганизирање
на Шведските фармери преку склучување на договор за
соработкасоШведскатафедерацијанаФармерите-ЛРФ.
Sida-ШведскатаАгенцијазаразвојгопрепозназначење-
тонаформирањенаеднавакваорганизација,изаедносо
ЛРФ-Шведскатафедерацијанафармерите10години,сил-
но ја поддржуваат во исполнувањето на нејзината мисија
ивизија,какофинансискитакаисотехничкаподдршкаа
најмногу преку размена на искуства. Соработката продол-
жува понатаму преку Шведскиот кооперативн центар We
Effectкадештовоизминатитетригодинисеработешена
голембројнатеренскипосети,активностизаобединување,
едуцирањеилобирањезаземјоделците,сопосебенфокус
намалитеземјоделци,јакнењеиразвојназемјоделските
кооперативи и економско јакнење, како и поголемо вклу-
чувањена жените–фармеривоодлучувачкитеструктури
наорганизацијатаикреирањетоназемјоделсктаполитика.
Токмусоовааподршказапрвпатеистакнатипроблемотсо
руралнатасиромаштијавоРМ.

Имено,голембројнавклученилицајазапочнаасвојата
кариера во Федерацијата, за да денес се на многу значај-
нипозициикакосоветницизаземјоделство,консултантии
друго,анекоијаградатсвојатакариеравонеаисесоголе-
миамбициидапомогнатворазвојнасекторот.

Повеќеод15.000лицанадиректенилииндиректенна-
чин биле вклучени во работата на организацијата, и тоа:
како членови на управните тела, како вработени, како во-
лонтери, учесници на обуки за студиски посети, школо за
лидери, бизнис академија и многу други обуки, преку сту-
диски патувања надвор од државата, преку организирани
саемиимногудругиформи.l

15 години постоење  
на ФФРМ



ФФРМ

ФедерацијатанафармеритенаРМиМрежатазару-
раленразвојнаРМподессетипатсомаршихума-
нитарнапрославагоодбележаа15октомври-Меѓу-

народниотденнаруралнатажена.Оваагодинасеодржа
на 17 октомври (Интернационален ден за борба против
сиромаштијата)воРесенсомиренмаршкадештосеис-
такнапотребатанаруралнатаженазанејзиноекономско
јакнење, поголемо нејзино инволвирање во креирањето
на земјоделските политики, дискриминација и заеднич-
ка борба против традиционалните бариери кои најмногу

праватпроблемводелотнанејзинатаедукацијаиразвој.
ОдбележувањетонаденотбешевоОтешевовоLakeView
каде што со хуманитарна акција се собраа финансиски
средства кои се донирани на сиромашно семејство од
Преспа. За првпат во организацијата се вклучија во ор-
ганизацијата здружението „Благој Котларовски“ од Ре-
сен, членки на ФФРМ и подршка даде и Македонската
Платформапротивсиромаштијакоивоедносметаатдека
проблемотсоруралнатасиромаштијанајголемонегативно
влијаниеиманажениетиодруралнитесредини.l

Со мирен марш одбележан 
Меѓународниот ден на руралната жена
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ФФРМ

ФедерацијанафармеритенаРМучествувашеија
подржаНационалнаконференцијаналицатакои
живеатвосиромаштијаисоцијалнаисклученост

„Работа,колкуданеебезич“,организиранапошестти
пат од Македонската платформа против сиромаштија.
На самата конференција е потенциран проблемот со
руралната сиромаштија истакнувајки дека според се-
мејниот приход земјоделските семејства се втори по
нивотонасиромаштија,77%имаатстатуснанеплате-
нисемејниработници.Едниоднајпогоденителицаод
сиромаштијасеженитеимладите,чијтруднавистина
имнеенепризнаен.

„Работатсо годининаполеипорадитрадиционал-
нитебариерискоро90%однивнесесопственицина
имот и земјиште ио поради тоа не можат да се реги-
стрираникакоземјоделци,несеосигураниинеоства-
руваат право на пензија“, истакна Васе Мојсовска,
жена–фармер,членнаФФРМ

Голем проблем што го турка руралното население
во сиромаштија се климатските промени како што се
поплавите, сушата и незагарантираниот пласман на
земјоделскипроизводиуштеповеќегиосиромашува.

„Ограничен пристап до здравствени институции,
лоша инфраструктура, голем број на села во држа-
вата сеуште немаат канализација, водоводна мрежа
односно има села каде што и не се пие вода, непис-
меност,лоштретманодстрананасоцијалнитеинсти-
туции кон лицата со попречености, незгриженост на
стари лица, како голема затсапеност на семејно на-

силствопосебнонасилствомажконженаилисинкон
мајка“,потенцираБилјанаПетровска–Митревскаод
ФФРМвосвоетоизлагање,којаштоистакнадеканев-
ладиниотсектортокмупрекуМакедонскатаПлатформа
противсиромаштијатребадаработиобединето,заед-
нички во делот на лобирање и застапување пред на-
длежнитеинституциивосузбивањетонаовојпроблем,
којгиопфаќаситеграѓанинадржаватаправејкигисе
повеќепониженииобесправени.

БилјанаДуковскаодМППСвелидекапредизвикот
законференцијатапретставувалеставовитеодтипот:

„сите сме вработени – а сиромашни“, како и бројките
коипокажуваатдекамногумалбројодлуѓетостигаат
допросечнатамакедонскаплата.Таадодавадекапод
поимот сиромаштија не треба да се подразбира само
слабприход,тукуипристапдоосновнитеуслуги.l

РАБОТА, 
колку да не е без ич
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Ф едерацијата на фармерите на Република Ма-
кедонија преку својот секторски систем за ло-
бирањеикоординативнототеловоизминатиот

периодгиразгледувафинансискитеподршкинаВладата
сотоаштоВигидоставувамеследнитенашипредлози
наменетизановатаПрограмазафинансискаподдршка
за рурален развој за 2018. Барањата ФФРМ ги презен-
тира на состанокот во Министерството за земјоделство,
шумарствоиводостопанствоодржанна28.09.2017.

Според направените анализи зголеменото нега-
тивно влијание на климатските промени во земјодел-
ството доведува до намалување на производството и
квалитетотназемјоделскитепроизводи.Тоанајмногу
оваа година се забележа и во овоштарството, лозр-
ството, поледелството и градинарството. Од друга
странаводелотнасточарствотоклиматскитепромени
сеедниодпричинитенапојаванановиболестикако
штое јазлестатакожа,којанапарвиголемипроблеми
восточарствотовојуго-источниотрегионнадржавата.

Врз основа на горенаведеното ФФРМ го предлага
следното:

Дасеиздвојатсредствазаобукииедукацијана
земјоделците,сопосебнанасоканапрактичнаобука
иедукацијазапролагодувањеназемјоделствотона
климатскипромени.

Покрајсистемитезанаводнувањекапкапокапкаво
рамкитенаистоименатаПрограмадавлезатинови
технологиисокоиќесеублажатнегативнитеефекти
одклиматскитепромени,какоштосеоросувачите
кајовоштарствотоилозарствотоиспринклеритево
градинарствотоиполеделството.

Воделотнаовчарствотодасенаправисразмерно
финансирањенаподршкатазаовчаритеинависоките
инизинскитепредели,соогледнафактотштооваа
годинаголемиштетипретрпеаодгледувачитенаовци
вонизинскитепределиодстрананасушата.

Иселувањето на младите од руралните средини е
трендкојштоодгодинавогодинарасте.Токмузадасе

намалиовојтрендидоколкуистотакасеземефактот
декаоваагодинаоколу3000апликациибеаподнесени
замладземјоделец,аодобренисе120согласнобуџет-
скитефинансииФФРМпредлага:

Меркатазаподршканамладиземјоделцидаостанеи
дасезголематфинансиитезаовааподршказадаможат
поголембројнамладиземјоделциикоиаплицираледа
сеподржат.

Според анлизите на ФФРМ добиени преку инфор-
мации на своето членство ФФРМ бара да се зголеми
поддршакатазаподигнувањенановилозовииовош-
нинасадиидасенаправатаизменивокритериумите
за подигнување на нови насади, кои токму спречува-
атфармеритедааплицираат.ФФРМгидаваследните
предлози:

Променадасенаправиводелотнавреметона
поднесувањенаапликацијатаитоадабидеод
01.10.2018-01.10.2019

Истотакавотекстотзакритериумидасенаправиизмени
кадештоќепишува„подигнувањенановиовошнии
лозовинасадинаповршини“,анеподигнувањенанови
овошниилозовинасадинановиповршини.

ФФРМпредлагаМеркатазаконсолидацијана
земјоделскотоземјиштедаостане

Токму за развојот на земјоделството, посебно во
делот на градење на конкурентен производ и развој
на руралните средини важна е продажбата и добра-
та цена, така што ФФРМ смета дека со инвестиции
во маркетинг и преработка може да се поттикне ре-
шавањето на овај долгогодишен проблем. За таа цел
ФФРМпредлага:

Инвестициизапреработкаимаркетингназемјоделски
производидасезголеми.

Решениетонапроблемотсооткупотинискитецени
каде што земјоделците се манипулирани најмногу од
откупувачите и земјоделските компании кои вршат

ФФРМ

Предлози на ФФРМ за 
Програмата за финансиската 
поддршка за рурален развој 
за 2018 година
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откуп е развојот на земјоделското задругарство. За
да може кооперативното здружување да се развива
ФФРМпредлага:

Зголемувањенаподдршкатазаземјоделскизадруги
(опремазаобработкаипреработка,механизацијаи
едукација).

Подршкапрекусаемскиманифестациизапромоцијана
земјоделскитезадруги

Органското производство кое е тренд во развој кај
наснајмногусесоочувасопроблемотнаколичиникои
сепотребнидасеобезбедат.ЗатаацелФФРМпредлага:

Зголемувањенаподдршкатазаорганското
производствовонасокапреработкаидоработка

Потребно е поголемо инволвирање на НВО во де-
лот едукација и промоција за руралниот развој, како
и подготовка на теренски анализи, така што ФФРМ
предлага:

Имплементацијанамерката1.5.(Спроведувањена
истражувања,изработканаанализи,предлог-проекти,
студииодобластаназемјоделствоируралниотразвој).

ФФРМпредлагадасенаправипроменана
критериумитевоMерката322(обноваиразвој
населата)односновоПрограматадастоидекаќе
сефинасираатпроектинаопштинитезаизградба
напатишта,водоводнииканализационимрежи
водолжинаод1кмпанатаму.Илиакотоаодзема
многуфинансиидасепроменибидејќиводржавата
постојатголембројнаселасополуизграденипатишта,
канализациииводоводнимрежикоиправатапроблеми
наруралнотонаслени.Какопримеринасамиотсостанок
гипосочивмепатоткајДојраниканализационата
мрежавонеготинскотоселоТремник.

ФФРМводелотнародоватазастапеностипоголе-
мо мотивирање на жените од руралните средини да
учествуваатвоаплицирањенаистоименатаПрограма,
коеќедоведеидопоголемоекономскојакнењенару-
ралнатажена,ФФРМгодаваследниотпредлог:

Женитедаимаатистокакоимладитебезразликана
возраста55%покриеностнаинвестицијата.

Во делот на административните процедури на им-
племенатцијатанаПрограмата,ФФРМпредлага:

 Продолжувањенарокотзааплицирањена45деназа
ониемеркикоитраат30дена
 Подготовканакалендарзаобјаванаогласизамерките
заапликации,задаможатнавременоземјоделцитеда
јанабаватпотребнатадокументација
 Контролатанатерендабидезавременавегетација,а
непослембербите
 По одобрениот проект, финансиските средства да се
префрлаатштоеможнопобрзоитоапосебнозамла-
дите.

ФФРМ предлага во рамките на Програмата за фи-
насиска подршка за руралниот развој 2018 да влезат
иследнитемерки:

ГарантниотфондзаИПАРДапликациитештоќе
обезбедувадо50%одпотребнитебанкарскигаранции
иќепомогненаземјоделцитеполесенпристапдо
кредититеодкомерцијалнитебанки.

Интервентионфондзаштетиодклиматскипромени.

Финансирањетонакаматнатастапкадапродолжида
постои.
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Извор: 
Специјалниот извештај на Европскиот 
ревизорски суд; Поддршката на ЕУ на 
Младите фармери би требало да биде 
подобро насочена на поттикнување на 
ефикасна обнова на генерациите; 

Во ЕУ се помалку 
млади фармери 
-непомагани
обилното
финансирање

СепомалбројнажителинаЕУсезанимавасоземјо-
делство, и вкупниот број на земјоделци во ЕУ на-
глосенамалува.СпоредподатоцитенаЕуростатод

вкупно14,5милионифармеринанивонаЕУво2005го-
динасенамалилна10,3милиониво2013година.Штое
повеќеодедначетвритинаодвкупниотбројнафармери
запериододеднадеценија.

Специјалниот извештај на Европскиот ревизорски 
суд; Поддршката на ЕУ на Младите фармери би требало 
да биде подобро насочена на поттикнување на ефикас-
на обнова на генерациите; покажува загрижувачки по-
датоцизаситуацијавоевропскотоземјоделствоимора
дабидепоттикзакоренитипроменинасочени спрема
зачувувањенаруралнитепросторииземјоделскотопро-
изводствонаЕУвоопшто.Депопулацијатанаруралните
срединивоЕУеособеноизразенавопоследниотпериод
особенонаперифернитедржавичленкинаЕУпостојано
се намалува бројот на фармерите. Во пoследната деце-
нијаЕвропскатаУнијаизгубила3,8милионифармишто
претворено во поинакви бројки е затворање на илјада
фармидневнонанивонаЕУ.ОдситечленкинаЕУсамо
АвстријаиПолскаимаатефикаснипрограмизазадржу-
вање на младите фармери во Руралните средини каде
процентотнамладитефармеривовкупниотпроцентна
фармериенад10%.

Земјоделството е еден од 
приоритетите за финансирање 
на Европската унија. Во 
рамките на Европската 
заедничка земјоделска 
политика во рамките на вториот 
столб во периодот од 2007 
до 2020 година е предвиден 
буџет од 15,7 милијарди евра 
за финансирање на младите 
фармери во руралните 
средини на ЕУ, а во рамките на 
првиот столб за финасирање 
согласно европската 
заедничка земјоделска 
политика за периодот од 
2014 до 2020 година се 
предвидени средства во износ 
од 2,6 милијарди евра. Но, 
извештајот од Европскиот 
ревизорски суд утврдил дека и 
покрај обилното финансирање 
не се остваруваат целите.

Пишува: Благојче Најдовски

Финансирањето на младите фармери во Хрватска 
е до 50000 евра неповратни сретства за младите 
фармери за започнување на сопствен бизнис. Но, и 
оваа мерка не е доволно атрактивна. За споредба 
во програмата за рурален развој на Република Ма-
кедонија оваа мерка изнесува 10000 евра, но во Хр-
ватска иако сумата е петкратно повисока, за нив е 
недоволен мотив да ги задржи младите фармери да 
останат на своите родни огништа. Тука е и приме-
рот на градот Осјек кој ги има сите услови за развој 
на земјоделството на плодната славонска почва, но 
младите од овој дел на Хрватска масовно се селат 
во Ирска.

Смената на генерации во земјоделството е ви-
сок приоритет за Европскиот парламент кој во 2008 
година наведе дека смената на генерации во земјо-
делското производство мора да го одржи високото 
ниво на квалитет на храна во ЕУ, но и самоодржли-
воста во производството на храна во ЕУ и побара 
таа да се стави како еден од приоритетите на заед-
ничката европска земјоделска политика. Исто така, 
Европскиот парламент во 2014 година нагласи дека 
младите фармери и смената на генерации во европ-
ското земјоделство се од темелна важност за одрж-
ливоста и конкурентноста на европското земјодел-
ство. Повереникот на ЕУ за земјоделство Фил Хоган 
истакна дека смената на генерации во земјоделско-
то производство подразбира многу повеќе од сма-
лувањето на просечната старост на фармерите во 
ЕУ. Тука се и новите технологии но и пристапот до 
земјиште и финансиски средства и знаењето како 
предуслови за развојот на европското земјоделство.

ЕУ
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СТИМУЛАЦИИНанивонаЕвропскаУнија
вопериодотод2007годинадо2020година
ворамкитенаЕвропскатазаедничказемјо-
делска политика во рамките на вториот
столб во периодот од 2007 до 2020 година
епредвиденбуџетод15,7милијардиевра
за финансирање на младите фармери во
руралните средини на ЕУ а во рамките на
првиотстолбзафинансирањесогласноев-
ропската заедничка земјоделска политика
запериодотод2014до2020годинасепред-
виденисредствавоизносод2,6милијарди
евра. Но, извештајот на Европскиот реви-
зорскисудутврдилдекаипокрајобилното
финансирање не се остваруваат целите и
нема значителни показатели дека инвес-
тираните сретства ја постигнале својата
цел.ЕднаодпричинитеедекаБриселската
бирократија до сега не ги разбира довол-
но потребите на младите фармери. Бројот
намладитефармеринанивонаЕвропска-
таУнијаод3,3милионимладифармерисе
намали на 2,3 милиони фармери. Депопо-
лулацијата на руралните средини на ЕУ и
напуштањето на младите зема се поголем
замав.Еденодглавнитепроблеминамла-
дитефармериесопственостанафармитено
и неповолни камати на кредитите за нови
инвестиции. Но и соодветна општестве-
на,социјалнаикомуналнаинфраструктура
блисканаонаавоурбанитесредини.l

Поддршка на ЕУ за младите фармери 
Вкупните буџетски средства

на ЕУ доделени специјално за
поддршка на младите фармери
во периодот 2007-2013 година
изнесуваа 9,6 милијарди евра.
Оваа сума двојно се зголеми од
3,2 милијарди евра, што беше
ставено на располагање во рам-
ките на мерката за стартување
на бизнис на вториот столб за
периодот 2007-2013 година на
6,4 милијарди евра за периодот
2014-2020, главно поради вове-
дувањето на дополнителни ди-
ректни исплати на млади фар-
мери од првиот столб. Вкупните
јавни трошоци, вклучувајќи ги
инационалнитефондовикоиги
финансираатземјите-членкиза
започнување на вториот столб,
изнесува18,3милијардиевра.

Во периодот 2007 - 2020 ЕУ
има за цел да ја поттикне сме-
натанагенерациивообластана
земјоделството за што издвои
9,6 милијарди евра за исплати
на млади фармери. Судот откри

дека таквата поддршка честопа-
ти не била добро дефинирана и
не ги дала очекуваните резулта-
тииефекти.

Кога станува збор за први-
от столб (директни плаќања), во
минатото во ЕУ беше обезбедена
поддршкавостандардизиранфор-
маткојнеодговаралнапотребите
младитефармери,покрајпотреба-
тазадополнителниприходи.

Кога станува збор за вториот
столб (рурален развој), поддрш-
ката била повеќе усогласена со
потребите на младите луѓе земјо-
делците (на пример, воведување
на органско производство или
иницијативизаштеданаводаили
енергија), но владините тела не
секогашгиприменувалепроцеду-
ритезаизборнанајдобрипроекти.

Судот препорачува да бидат
подобро дефинирани целите на
поддршка од ЕУ и истите да би-
дат подобро насочени за потти-
кнување на смена на генераци-
итевоевропскотоземјоделство.

ЕУ

Преглед на ЕУ мерки за поддршка на млади фармери во периодот 2017-2020 година



Куртовска 
Капија во 
заштитен 
простор

Куртовска 
Капија во 
заштитен 
простор

ГРАДИНАРСТВО

Пишува: Благојче Најдовски

Ламче Митров млад земјоделец
од Грдошорци - Струмичко по-
седува околу 15 декари плас-

теницивокоиодгледуваповеќегра-
динарскикултури.,,Куртовскакапија
одгледувамодкогапаметамзасебе,
поранојаодгледувавменаотворено,
нопорадипојаванаболестиивисоки
температуриприноситепочнаадасе
намалуваат, па затоа бевме примо-
ранидајасмениметехнологијатана
производство и сега ја одгледуваме
исклучиво под заштитен простор,,-
велиМитров.

Воминатотоособеноголемиште-
тиниправешедождот,патакапосе-

кој дожд имавме болести од кои на
пиперката и го намалуваа приносот,
носегавопластеницитеимамезаш-
титаодатмосферскивлијанија,афо-
лијатадавазаштитаодУВзрацино
иоднекоиштетници-појасниЛамчо.

Почетокот на сезоната на Кур-
товската капија започнува во втора-
та половина од месец април. Прво
правиме расад кој во почетокот на
јунигорасадувамевопластениците.
Соплевелитенемамепроблемзатоа
штонасекоидведотригодинипра-
вимесоларизацијанаповршините,а
тоагоправимесопокривањенапоч-
ватасонајлонподкојпуштамевода.
Сопомошнасонцетосесоздававо-
денапареаипочватанатојначинсе

загреванамногуголематемпература
и на тој начин се уништуваат пре-
дизвикувачитенаповеќеболестино
истотакасеуништуваатисемињата
на плевелите. На тој начин вршиме
еденвиднастерилизацијанапочва-
таобјаснуваМитров.

Во пластениците имаме инстали-
раносистемзанаводнувањекапкапо
капка,бидејќибезкапканеманишто
истакнува Ламчо. Наводнувањето го
правиме според потребите. Расте-
нијата во пракса ги наводнуваме от-
приликанасекои7дена,аводатаја
црпимеодбунарисопумпинабензин.
Каде согласно потрошувачката на
бензин правиме проценка на коли-
чествотонавода-истакнуваМитров.

Системоткапкапокапкагокорис-
тимезаприхрананарастенијата,аѓу-
брењетогоправимесокристалниѓу-
бривакоигиаплицирамевосистемот
за наводнување. Во текот на вегета-
цијата правиме минимум пет прихра-
нувањакадезаразликаоддоматите
каде главната прихрана е пред пло-
доносењето,кајКуртовскатакапијае
обратно,доплодоносењетоприхрана-
та е помала за растенијата да не на-
праватголемалиснамасакојаправи
проблемивопроизводствотоособено
возаштитенпростор.Заприхранана
растенијата им даваме азот, фосфор,
калиум,железоимагнезиумвозави-
сностоднивнитепотреби.

Бербата на капијата почнува од
месец септември до средината на
октомври,априноситеседвижатод
5до7тонинадекарвозависностод
условите. Цената оваа година беше
одрефуспиперка16денариеденки-
лограм за индустриска преработка,
паседо25денаризаеденкилограм
пиперки од екстра прва класа - ис-
такнаМитров.l
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Заштита  
на овошни  
и лозови  
насади од 
напади на 
штетни птици

ЗАШТИТА ОД ШТЕТНИЦИ

БАЛОНИ ЗА ИСТЕРУВАЊЕ  
НА ПТИЦИ

Балонот треба да се наполни со
воздух и да се постави на дрвена
летва или да се закачи на дрвцата.
Доколкуимаможностнајдоброеда
сенаполнисохелиумидасеостави
давиорина4-5мнаднасадот.

Балонот е изработен од квали-
тетен винил и во светли бои. Кога
птицата се приближува до бало-
нот очите кои што се холографски
цело време ја следат, се движат и
ја плашат птицата. Освен тоа црве-
натабојанабалонотвлевастравкај
птиците. Проблем кај овој начин е
тоаштосо текнавремептицитесе
навикнуваатинесеплашатодбало-
ните.Балонитеможедагинарачате
одпрекуинтернетннаАлиекспресза
двесетинадоларикомплет.

ПЛИНСКИ ТОП ЗА 
ИСТЕРУВАЊЕ НА ПТИЦИ И 
ДИВИ ЖИВОТНИ

Плинскиот топ врши заштита на
насадите од птици и диви животни
наеколошкиначинбезпритоадана-
несебилокакваштетанаоколината,
цената на еден топ се движи од 50
евравостранстводо100евракајнас
плустрошокотзаплинскатабоца

Доменот на заштита е 5000м2,
има многу мала потрошувачка на
плин,иелесензаупотреба.

Карактеристика на плински топ:

  Произведувазвукод120DB.
  Доменназаштита5000м2.
  Интервалнаексплозијаод40секун-
дидо40минути.

  Може да се направат 30,000 интер-
венциисо12кгплин.

  Временските услови не влијаат на
работењетонатопот.

 Температуранаработењее
од-4до+40степени.

  Едноставен е за инсталација и за
користење.

  Работибезвибрации.

Кај нас сеуште не се целосно
прифатениовиеначининазаштита,
делоднеинформираностнафарме-
рите а најголем проблем е фактот
штонесевоможностфармеритеда
прават дополнителни трошоци со
оглед на моменталната состојба во
земјоделството и ниските откупни
цениназемјоделскитепроизводи.

Во наши услови земјоделците
користатнеколкумоделиназаштита
од птиците. Најчеста и најстара ме-
тодаеизработканаплашилововид
начовечкафигура,потоасеизрабо-
туваатиплашилавоформаназмеј
којприветровитовремелебдатнад
насадот.

Се поставуваат и мртви птици
иливештачкимртвиптицикоишто
сигнализираат опасност на остана-
титептици.l

Пишува: Ефтим Каракамчев



Маџунот 

-производсо
додаденавредност
нагрозјето

ПРЕРАБОТКИ

Пишува: Проф. Виолета Димовска

Маџунотепроизводсо
признакнатрадиционален
производ,штозначи
применатанатехнолошки
постапки(третирања
сопрепарати)требада
есведенанаминимум.
Гроздовиотсоктребада
ебистарзадавотекотна
чувањетонедојдедопојава
наталогкојгонарушувакако
визуелниоткарактертакаи
квалитетотнамаџунот.За
подобарквалитет,времето
наодвојувањена
гроздовиотсоктреба
даештопократкоза
дасеспречипојавата
наоксидацијаи
можностазапочеток
наферментација.

Одгледувањето на виновата лоза има
традицијастараповеќеод3.000годи-
ни.Грозјетосеконсумиралопредсево

свежасостојба.Потребатаодхранавотекот
нацелагодина,јанаметнуваипотребатаод
изнаоѓањеначининаконзервирањеипред
сепроизводствонапреработкиодгрозје.Со
варењена гроздовиотсокилишираседо-
бивагустамасакојаепознатакакогроздов
мед или маџун.  Тој  е со оригинален вкус
и специфична арома на сортата грозје од

којасепроизведува.Тојебогатаризница
со многу хранливи состојки пред се

природни шеќери од кои доминира
гликоза и фруктоза, што целосно го
заменува рафинираниот бел шеќер.
Содржи многу минерални материи,
танини, органски киселини, висо-
ко енергетски суптанции и т.н. Се
препорачува и за зајакнување на
имунитетотсоштоорганизмотепо-
отпореннаболести.Доволнаеколи-
чинаод30–50mlзаодржувањена
имунитетот,иколичинаод100млза
закрепнувањенаорганизмот.
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Како суровина за производство на маџун
можедасекористигроздовсокодвинскии
трепезни сорти. Маџунот е производ со при-
знакнатрадиционаленпроизвод,штозначи
примената на технолошки постапки (трети-
рања со препарати) треба да е сведена на
минимум. Гроздовиот сок треба да е бистар
задаво текотначувањетонедојдедопоја-
ванаталогкојгонарушувакаковизуелниот
карактер така и квалитетот на маџунот. За
подобарквалитет,времетонаодвојувањена
гроздовиотсоктребадаештопократкозада
се спречи појавата на оксидација и можнос-
тазапочетокнаферментација.Паодтука,се
наметнуваипотребатазакористењенасоод-
ветна опрема како што е гроздомелачка, са-
довизаталожење,какоисадовисоможност
зарегулирањенатемпературата.

Маџунот е производ со додадена вред-
ност на почетната суровина односно грозје-
то.Зошто:затоаштопродажнатаценана1кг
грозјеседвижиод10-20денаривозависност
од сортата и намената (вински и трпезни), а
продажната цена на 1литар маџун се движи
од350–500денари.l
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ОДГЛЕДУВАЊЕ 
ЖОЛТ КАНТАРИОН

ЛЕКОВИТИ БИЛКИ

КАНТАРИОН  
(HYPERICUM PERFORATUM)

Кантарионот е повеќегодишно
зелјесторастение.Познатеуштеод
дамнешнивремињапонеговителе-
ковитисвојства.Однегосеправипо-
знатотокантарионовомаслокоеима
повеќекратна употреба во народна-
та медицина. Латинскиот назив на
растението  Hypericum perforatum
потекнува од грчкиот збор hyper =
надиexion=мислаштојаозначува
неговата особена лековитост. Како

самоникнато растение се среќава
водабовииборовишуми,ливадии
пасиштакакоиназапуштенитерени.
Моментално кантарионот е едно од
најбаранитеинајмногуистражувани
лековитирастенијавоЕвропа.

Кантарионот потекнува од ис-
точна Европа и западен Сибир, а
подоцна се проширил по цела Евро-
па, Америка и Австралија. Во преку
20 држави (Австралија, Нов Зеланд,
Индија, земјите на северна и јуж-
наАмерика,ЈужнаАфрика)ипокрај
лековитите својства кантарионот е
инвазивен плевел кој ја потиснува
природнатапопулацијанакрмнирас-
тенија и во поголема концентрација
можедабидетоксичензаживотните.

МОРФОЛОШКИ ОСОБИНИ

Стеблото на кантарионот е цвр-
стоиможедадостигневисочинаод
100 cm. Листовите имаат јајцевид-
на и издолжена форма со должина
од 3 до 4cm. Жлездите на листови-
теизгледааткакоситни точкипана
светлинаизгледааткакоперфорации.
Поради ова морфолошко обележје
кантарионотгодобиллатинскотоиме
perforatum.  Коренот е разгранет.
Цветовите се жолти со големина од
2до3cm.Цветањетотраеодјулидо
август.Плодотечауравокојсесмес-
тени тврди кафени семки. Семките
созреваатвоавгустисептември.

АГРОЕКОЛОШКИ УСЛОВИ  
ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ

Температура

Кантарионот нема големи ба-
рањаконнадворешнитеуслови.По-
годнисесончевитерени,анајмногу
сончеватоплинаисветлинамутреба
завременавегетативниотпорасти
цветањето. Добро ги поднесува ни-
скитезимскитемператури.

Вода

Треба да се внимава на количе-
ството на вода во почвата, бидејќи
се работи за култура која не бара
премногу влага во почвата. Треба
дасенаводнувапослепрвиототкос,
бидејќинаовојначинсеобезбедува
повисокприносзавториототкос.

Почва

Одгледувањето на кантарионот
е возможно на повеќе типови поч-
ва па дури и на сиромашни ридско-
планински терени. Сепак, најдобри
резултати се добиваат при одгледу-
вањенадлабокиирастреситипочви,
бидејќинатојначинсеовозможува
правиленразвојнакоренот.

Пишува: Доц. д-р Звезда Богевска
 Доц. д-р Маргарита Давитковска



ТЕХНОЛОГИЈА НА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

Плодоред

Кантарионот е повеќегодишно
растение па поради тоа најдобри
преткултурисеониекои јаоставаат
почвата чиста од плевели како што
се окопните култури. Кантарионот е
многу осетлив на плевели па затоа
требадасеобрнепосебновнимание
наплевелите.Наистоместоостану-
ва10години.

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

Предсеидбапотребнаедлабока
обработканапочвата.Сепрепорачу-
ваобработкатадасеизведуваштое
можноподлабоко,бидејќикантарио-
нотеповеќегодишнорастение.

ИСХРАНА

Кантарионот бара плодни почви
пазатоасепрепорачуваупотребана
арскоѓубривовоколичестваод30до
50t/ha.Минералнитеѓубривасеупо-
требуваатнепосреднопредсеидбата
во количества од 300 до 400 kg/ha.
Прихранувањетосеизведуваводва
наврати на почетокот и на крајот од
вегетацијатаобичносоазотниѓубри-
ваисо150до200kg/haКАN.

СЕИДБА/САДЕЊЕ 

Кантарионотможедасеодгледу-
ва генеративно со семе или вегета-
тивносоделењенастаритерезници.
Во комерцијално производство кан-
тарионотнајчестосепроизведуваод
семесодиректнасеидбаилисопро-
изводствонарасад.

Производството на расад започ-
нува со сеидба во леи во јули. Во
текот на летото младите растенија
требадасеполиваат.За1m2расад
потребное0,5gсемеодкоеседоби-
ваод300до400садници.

Садењето на младите растенија
се препорачува да се изведува на
есен за подобро вкоренување на
растенијата. Растојанието меѓу ре-
довитетребадаизнесуваод50до70
cm, а меѓу растенијата во редот од
30 до 40 cm. Оптималниот склоп за
1haповршинаизнесуваод35000до
50000растенија.

Директнатасеидбанасеметово
почватасеизведуваприкрајнаес-
ента и рано на пролет. Се препора-
чувамеѓуредоворастојаниеод50до
70cm.

КОСЕЊЕ И ПРИНОС 

Најчестосеизведуваатдваотко-
са на кантарионот годишно. Првиот
откос е во јуни, додека вториот кон
крајот на август. На места со над-
морска височина повеќе од 800 m
можен е само еден откос годишно.
Со косењето се отсекуваат цветови-
тезаедносостеблотосодолжинадо
25cm.Бербатасеизведувавофаза
на полно цветање. Вториот откос
најчестосеизведуваза35до50де-
новипослепрвиот.Вопрватагодина
наодгледувањеможедасеочекува
приносод2000до3000kg/ha,доде-
каодстаритенасадигодишнозадва
откосаседобива4000до6000kg/ha.

УПОТРЕБА

Кантарионот традиционално се
користи како антисептик за убла-
жување и зараснување на рани и
гребнатинки. Добар е за проблеми
предизвиканиодгастритисичирна
желудник.Ододамнасекористиво
случај на психички заболувања, би-
дејќиделуваантидепресивноисми-
рувачкиштоенаучнодокажано.l
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БОРОВИНКАТА 
ДОХОДОВНА 
КУЛТУРА

ОВОШТАРСТВО

Боровинката е кулутра која
што изобилува со витамини
и се повеќе е присутна во
здравата исхрана како што

се овошните јогурти, енергетските
чоколади, житариците и тн. Кај нас
побарувачкатазасвежаборовинкае
многумалакојаодеднастранаможе
да биде резултат на отсуството на
навиката да се конзумира во свежа
форма, но можеби e и поради висо-
катаценавомалопродажнатамрежа.

Восекојслучајпазаротдава јас-
нисигналидекаезголеменапобару-
вачкатанаборовинкаитоапосебно
наорганскатаборовинка.

На светско ниво, производство-
то на боровинки го држи Америка
и Канада со околу 80% или 350.000
тонанагодишнониво.Европаполе-
касевклучувавосветскатапонуда:
Полскасо12.700тони,Германијасо
10.300,Францијасо9.000иШпанија
со5.000тонигодишно.

Пишува:  Јасмина Луканова 

БОРОВИНКАТА ПРЕТСТАВУВА ЕДНА ОД 
НАЈЕКОНОМИЧНИТЕ КУЛТУРИ БИДЕЈКИ МНОГУ 
БРЗО ВЛЕГУВА ВО РОД, УШТЕ ОД 2-ТА ГОДИНА А 
ВО 5-ТА ВЛЕГУВА ВЕЌЕ ВО ПОЛН РОД. НАСАДОТ 
ДОСТА ДОЛГО ВРЕМЕ СЕ ЕКСПЛОАТИРА, ОКОЛУ 
25-30 ГОД И ОВОЗМОЖУВА ПОВЕЌЕКРАТЕН 
ПОВРАТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ. 



КАКВИ УСЛОВИ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА 
ОДГЛЕДУВАЊЕ НА БОРОВИНКА!

Клучниот фактор за одгледување
наборовинкиеpHвредностанапоч-
вата.Доколкусакатедагиизбегнете
понатамошните проблеми во проце-
сот на производството обезбедете и
наборовинкатапочвасоpH4.5-5.5.
За оддржавањето на ниската pH на
почватаво големамерапомагаина-
воднувањетосодождовница.Измере-
тејаpHвредноставопролетидоколку
епотребнозакиселетејасосулфурни
чипсови.Серазбираоваправилонее
релевантозаониепроизводителикои
што ќе се одлучат да произведуваат
боровинка во контејнери (саксии) за-
саденивовеќеприпременкомпостсо
адекватнаpHвредност.

Доколку во вашата градина мо-
жете да одгледувате рододендрон,
камелијаилиазалејатогашсосигур-
ност знаете дека може да се одгле-
дуваиборовинка.

Данезаборавимеинауштееден
важен момент а тоа е оддржување
на постојана влага во почвата. Поч-
вататребаубаводадренираидане
јазадржуваводатанаповршинано
постојано треба да има влага. Се-
когаш бирајте сончева страна иако
боровинката е толерантна на сенка
бидејќиосојнитеместајадржатвла-
гатавопочватаподолговременово
тојслучајплодотјагубибојата.

Боровинкатаскороиданемапот-
реба да се реже, посебно во првите
2години,апонатамуможедасеоф-
ормувагрмушкатасомалиинтервен-
цииитоавопериодотпомегукрајот
на Февруари и почетокот на месец
Март. При резидбата отстранувајте
ги старите гранки и водете сметка
зановитегранкизаданесенамали
продуктивностанагрмушката.

Климатските разлики се надми-
нуваат со бирањето на адекватната
сорта. Секоја сорта има потреба од
различенбројналаднисаати.Докол-
кудоброгопознаватерегионоткаде
штосакатедагиодгледувате,лесно
ќеодлучитезавидотнасортата.

Боровинката претставува една
однајекономичнитекултурибидејки
многу брзо влегува во род, уште од
2-тагодинааво5-тавлегувавеќево
полн род. Насадот доста долго вре-
месеексплоатира,околу25-30годи
овозможуваповеќекратенповратна
инвестициите.

ВозависностодpHвредностана
вашата земја, добро разгледајте ги
техниките на садење на боровинка-
та:садењенасортикадештолесно
се оддржува влагата на земјиштето,
садењевојамит.е.отварањенадуп-
ки со сврдел или багер полнети со
подготвен компост со адекватна pH
вредност или тумби направени од
струганициоддрво.

Изборот на адекватни ѓубрива
коинемадајазголематpHвредноста
еистотакамногуваженмоментнакој
штопосебнотребадасеводисметка.
Тука се разбира органските ѓубрива
одживотнитенетребадасекористат.

ИЗБОР НА АДЕКВАТЕН  
САДЕН МАТЕРИЈАЛ!

Врз основа на климатските ус-
лови изберете адекватна сорта на
боровинки и водете сметка за оп-
рашувањетосотоаштоќезасадите
најмалку две различни сорти. До-
колку садниците се во контејнери,
резултатите во овоштарникот се
многу поголеми. Не бара потпор-
на конструкција како во случајот со
јаболката, крушите и црешите. Нај-
добро е да се наводнува со систем
капкапокапкаидоброедасезаш-
тити со противградна мрежа. Многу
е потрајна за чување од сите слич-
ни на неа како малината, капината.
Може да стои и до 30 дена после
берба, а моменталната цена на го-
лемо на европските пазари се дви-
жиоколу5евра.Производствотово
оранжерииќевиовозможиподобро
дагиконтролиратеусловитеноида
сеодлучитенапоранисортикоиќе
гипласиратепоранонапазарот.
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Струмичко
бело злато

ПОЛЕДЕЛСТВО

Пишува: Благојче Најдовски

Струмичкитекикирикисепознат
бренд со долга традиција на
одгледување. Традицијата на

одгледување се негува по подбела-
сичкитеселавоСтрумичко.Еденод
поголемите производители на кики-
рикиеисемјствотоЦветковиодсело
Габрово распослано на подножјето
напланинатабеласица.

Поседуваме 6 хектари земјодел-
скиповршиниодкоина1,5хектари
одгледуваме кикирики а на 3 хекта-
ри современ насад со ореви вели
младатаНаташаЦветкова.

Мајка сум на две деца и сум ре-
гистриранземјоделецпотекнувамод
земјоделска фамилија. А кикирики
одгледувамеодкогапомнамзасебе
нивгиодгледувавмеикајмојоттат-
кокојпотекнуваодструмичкотосело
КолешинопојаснуваНаташа.

Кикириката е едногодишно рас-
тениеонаштоеспецифичнозанеа
едекаплодовитерастатподземјаво
мешункикоирастатнадлабочинаод
30до50см.Соогледнаколичината

на протеини кикириките се прера-
ботуваатвомаслоодкикирикииво
путеродкикирики.

Кикириката не бара посебна аг-
ротехника за одгледување и бара
помалкунегаоддругитекултурикои
ги одгледуваме во струмичко вели
Наташа.

Таасесадиодсрединатанамесец
мајпаседо15јуни.Окопувањетона
кикириката се врши отприлика две
неделипосадењетоипотоауштеед-
нашвовегетацијатазадасеформи-
раатбраздизанаводнувањеакоима
потреба,појаснуваНаташа.

Струмичко
бело злато
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Кикири-
катанебара
ѓубрење,
нивитена

коиниеја
садимесе

достаплоднии
отпорнинасушен

периодикикирикатаоваасезонаи
покрајголематасушанебарашеда
сенаводнувапорадиквалитетотна
земјатаноиблизинатанапланината
беласицазатоаштонашетоселое
насамотоподножјенапланината
БеласицадодаваНаташа.

Растојанието на садење на рас-
тенијата од корен до корен е 10 до
12сантиметриапомеѓуредовотеод
60до70сантиметрираздалеченост.
Кикириката е погодна за органско
произвоство за тоа што не бара не-
којапосебназаштита.

Бербата (корнењето) на кикири-
китегоправимеводвефазипрвата
фаза е корнењето од земја каде се
корнат и се остава растенијатоа на
нивата да се исуши во временски
период од една недела а потоа ме-
шунките рачно се одвајуваат од ос-
татокот на растението. Мешунките
сеставаатвовреќииседосушуваат
во проветрени простории. Денеска
одгледувачите на кикирики корис-
тат машини со кои се олеснува про-
изводството затоа што кикириките
веднашсеистресуваатодземјатаи
на тој начин производството е по-
рентабилноистакнуваНаташа.

Просечниотприносеоколу3000
килограми од хектар а просечната
цена годинава кикирика во зрно е
120 денари а во мешунки е 100 де-
наризаеденкилограмштојаправи
еднаодподоходовнитекултурикоја

небарапосебниагротехничкимерки
иработнасиладодаваНаташа.

Плодовитенакикирикитесева-
дат пред есенските мразеви а зре-
лоста на кикириките се познава по
добивањетонажолтеникавабојана
лисјата на растенијата трајноста на
кикирикитеможедабидеидо9ме-
сециодбербатаакосечуваатвола-
дилникнанискатемператураинаку
најдоброедасечуваатвомешунки
апредупотребадасеодвојатоднив.

Наташаистаканадекакикириката
сепомалкусесадивострумичкополе
а причината е немање на организи-
раноткупипокрајфактотдекаевеќе
Тааепрепознаенбрендинечуднои
потполнодабидезаборавенакултура
којаштомоменалносеодгледувасамо
вонеколкутеподбеласичкисела.l
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ТИКВА ПОГОДНА 
ЗА НАШЕТО 
ПОДНЕБЈЕ

ГРАДИНАРСТВО

Луфата е едногодиш-
но зеленчуково рас-
тение кое спаѓа во
фам. Cucurbitaceae,

родот Luffa, со два вида: Luffa
cylindricaRoem.–цилиндрична
луфа и Luffa acutangula Rohb. –
ребреста луфа. Потекнува од
Југоисточна Азија, каде што се
среќаваатмногубројниформии
сорти. Во Македонија се одгле-
дувала во Струмица во шее-
сеттитегодиниодминатиотвек,
главнозаиндустрискицели,при
што се постигнати добри резул-
тати. Луфата најчесто се одгле-
дува во тропски и суптропски
краишта, но успешно се одгле-
дува и во области со континен-
талнаклиманасончевиитопли
експозиции. Луфата бара многу

топлина за ‘ртење, никнување,
какоизреењенаплодовите.

Плодот е цилиндричен, со
должина од 25 до 66 сантиме-
три и ширина 8-12 сантиметри.
Кората е мазна и зелена, при
зреењеекафеаваилесносеод-
делува од внатрешноста. Долго
цвета и плодоноси сè до есен-
ските слани. Во првите фази
потребнаетоплинаод18до20
Целзиусови степени и добро
затопленапочвасодневнитем-
ператури од 25 до 32 Целзиусо-
ви степени. Луфата бара многу
светлинаинетребадасеодгле-
дувавосенка.Почвататребада
бидебогатасохранаивода,би-
дејќиразвиваголеманадземна
заленамасакојаштосепотпира

Пишува: Деспина Крстевска

Одгледување луфа



Се претпоставува дека луфата прво е 
пренесена во Средоземјето од страна на 
Арапите, а во 17. век се одгледувала во 
Египет под арапското име Luf. Луфата 
се одгледувала и во тропските појаси на 
Африка и Америка каде што се најдени 
диви видови. Денес, луфата се 
одгледува најмногу во Јапонија,  
а се употребува и во Египет, 
Австралија и Африка.

ТИКВА ПОГОДНА 
ЗА НАШЕТО 
ПОДНЕБЈЕ

напотпорнаконструкција,транс-
пирираголемоколичествовлага
подвлијаниенасонцетоиветро-
вите.Кореновиотсистемемногу
плитокшторезултирасо голема
побарувачка на лесно достапна
храна и вода. Се одгледува со
расад во април и мај во саксии
или директно со семе. Бербата
назрелиплодовисевршивоте-
котнаесентакогадобиваатжол-
токафеавабоја.

Агротехнички мерки за нега
на посевот се редовно наводну-
вање,прихранувањесофолијар-
ни ѓубрива, окопување, заврзу-
вањеисплетувањеналастарите
за шпалирот. Според повеќе ав-
тори,законсумацијаслужатпло-
довите во технолошка зрелост
какотиквичката.

Во физиолошка зрелост се
користизамиењенасадови,за
капење, за изработка на шап-
ки, влошки на обуви, за папучи,
во козметиката за изработка на
ракавици и појаси за масажа.
Семето на луфата се користи за
производствонамасло,асеупо-
требува и за индустриски цели.
НаДалечниотИсток гокористат
сокотодситесочниделови,суви
плодовиикоренотодлуфата,за
изработказамногубројнилекар-
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ства,анејзинотомаслоислузта
од плодот се користат во народ-
ната медицина. Со масажа на
природните влакна на луфата,
прикапењесепоттикнувацирку-
лацијата на крвта, при што бла-
готворно се дејствува на орга-
низмот.Освентоа,сеотстранува
остатокотнаистрошенатакожаи
се дејствува на набраната кожа
така што ја прави поеластична,
мекаизатегната.

Сеидбениот рок на луфата
влијае врз должината и тежи-
ната на плодот кои се значајни
при производството за доби-
вањеготоврастителенпроизвод

–сунѓерисепрепорачувасеидба
воаприл.Доколкусесакадасе
добие семе, најдобар период на
садењеемесецмај.l



Пишува:  
дипл.земј.инж Захариев Ванчо 

Квиноата Chenopodium quinoa е
растение кое потекнува од Ан-
дите –Јужна Америка  и е, со
многуодамнешнаитаинствена

историја.Одгледувано е уште од Ацте-
ките пред неколку илјади години на
назад.Потоа неговото зрно заедно со
пченкрното и компирот станало едно
од трите основни растителни произ-
водивоисхранатанаИнките.Бидејки
било многу ценето  и важен дел од
нивната исхрана овој народ неговото
зрногонареколмајканаситезрнаби-
дејкимислеледекавонегосесместе-
ни и компир и јајца и млеко и леб. И,
оправданогоноселотоаимеизазема-
лотоаместобидејкиденесевеќена-
учнопотврдено.

 Неговото постепено распростра-
нувањепосветотпочнуваод60–тите

години наваму по откривањето на
западната и американската наука на
сознанието за големото и севкупно
значењенасоставотнанеговиотплод
за човековиот организам. Високата
хранлива вредност на плодот на ова
растение произлегува од содржината
на сите амино киселини и белковини
од животинско и растително потекло
покојанемусерамниповеќетоденес
одгледуванижитниидругикултуриза-
тоаштоиститекајнивнесекомплетно
застапени,аисодржинскисепомалку.

Овазрноебогатоисорастителни
масти,витаминииантиоксиданси, со
полезен  сооднос  за човечкиот ор-
ганизам, како   и растителни влакна
кои придонесуваат за одржување на
подолга ситост и поволна дигестивна
активност на организмот. Исто така
голематасодржинанамагнезиум,ман-
ган,железо,фосфорибакарзаедносо
останататасевкупнасодржинапридо-
несуваат  во поткрепата  на  фактите

за  превземање на титулата “Супер
житарка” од страна на ова растение.
Плодот-зрнотоипроизводитеодовој
плод е ,и може да биде користен од
луѓето кои се откажале од користење
на производисоживотинскопотекло
иониекоисеалергичнинаглутен.Но
какоисештоенаовојсветиквиноата
како растение има недостатоци, а тоа
е содржината на одредена количина
сапонини кои му даваат горчлив вкус
поради што е потребно нивно отстра-
нувањепопатнадобропромивањена
плодотпредупотреба  (сепромивасе
додека не престане да испушта сапу-
ница)покоеследипросушување.Како
зрно или сомелено се додава во сите
пецива, супи, салати, слатка и друга
храна,нонајчестоодсе,сеприготву-
ваиупотребуванаистиотначинкакои
оризот.Покрајзрнотокакоплодидру-
гите делови од растението кога се во
помладафазаможедасекористатво
исхраната.

НОВИТЕТИ

КВИОНА МАЈКА  
НА СИТЕ ЗРНА



Ботаничкиоварастениекакоихељ-
дата не му припаѓа на семејството на
житата,тукумуприпаѓанасемејството
Chenopodiaceae –(Штирови, Лободи), а
блискироднинимусецвеклото,шеќер-
ната репа, спанаќот и др.Тоа е едного-
дишно растение кое во зависност од
формата,сортатаиусловитенаодгледу-
вањеможеданараснеод1-4м.висина.
Од истото  постојат форми со црвени,
црни,виолетоваикремовабојаодкои
сонајголемазастапеностепоследнава.
Растенијата имаат добро  развиен ко-
реновсистемидоброразвиенистебла
со алтернативно распоредени листови,
слични на лободата. Кај младите рас-
тенија листовите обично се зелени, а
кога растенијата почнат да созреваат
добиваатжолта,црвенаиливиолетова
боја. Цветовите се на врвот од стебла-
тагрупиранивоформанагроздовиод
кои по оплодувањето се формираат и
созреваат семиња со големина од 1-3
мм, округла форма и со различни боја,
најчесто жолта. Квиноата обично е са-
мооплодна,нодоколкуимаможностза
вкрстено оплодување приносот се зго-
лемуваза10-15%.Семињатасепокри-
енисослојодсапуниникоисосвојата
горчливостгиодбиваатптицитеидру-
гиштетницидасеисхрануваатсонив,
акакоштоспомнавмепогорепредупо-
треба на зрното за човечка
исхранаиститесеостранува-
атсопромивање.Квиноатае
растение кое успева на тем-
пературиод-8до+38степени
целзиусовииод0до4000м.
надморска висина. Вегета-
циониот период е од 90-125
денавозависностодсортата,
местоположбата и надмор-
скатависина.Поднесувапри-
лично голема суша, високи
температурииблагимразеви.
Доброуспеванаситетипови
почвитргнувајќиоднајсиро-
машните, песокливи и кисе-

лидомногуалкалнитеисоленипочви.
Токмувооваеголеминатаизначењето
наоварастениjaбидејкидаваможност
да се искористат најлошите типови на
почви за производство на храна, а  ќе
има и квалитативен придонес  врз се-
вкупниот агро-почвен фонд со нејзи-
ното внесување во плодоред со житни
култури со што ќе се разбие континуи-
рано одгледување на култури од иста
фамилија. Според податоци од Турција
кадеоваакултурастанувасепозастапе-
наикадеимаатвеќеисопственисорти,
разработена технологија и искуство во
одгледувањето ова култура подготовка-
танапочватазанејзиноодгледувањее
сличнакакоинадругитепролетникул-
тури.Пожелноеуштеодесенобработка
напочватанадлабочина30-35смсоза-
орување на остатоците од претходната
култура се со цел што поголемо акуму-
лирањенавлагаиподобрувањенафи-
зичко-хемиско-биолошкитесвојствана
истата.Пролеттасеизвршуваатплитки
обработки за зачувување на влагата и
сузбивање на плевелите. Бидејќи како
штогореенаведенооваакултураиздр-
жувавопрвитефазинаразвојотниски
температури,сеидбатаможедасеизвр-
шикогатемпературатанапочватае+2
степени целзиусови, кој како услов кај
нас е овозможен веќе во првата поло-

вина на месец март. Се-
идбатавоовавремеќеим
овозможи на растенијата
фазите цветање  и фоми-
рањенаплодкоинастапу-
ваатедноподругонаоко-
лу 45 дена од никнењето
дагипоминатвотекотна
мај–јуникоисеповлажни
и не се со максимуми на
температуринад35степе-
ницлзиусовиштоедоста
важно бидејќи истите не-
гативносеодразуваатврз
квалитетот и количината
на плод. Сеидбата се из-

вршувасосеалкизаситнисемињаили
соприлагодувањенасеалкитезажито.
Растојаниетомеѓуредовитее13-14см,
длабочинатанасеидбаеоколу1-1,5см,
аколичинатанасемее800грама/декар.
Задолжително е како кај сите култури
со ситно семе валирањето. Ѓубрењето
може да се изврши предсеидбено или
со самата сеидба  доколку машината
за сеидба  конструктивно го овозможу-
ва.Количинатанаѓубреевозависност
од типот на почвата и климатските ус-
ловиприштозаусловивоТурцијакои
се слични на нашите како основно се
внесува 25 кг/декар DAP (N-18- P -46)
и  предсеидбено 15 кг/декар Амониум
сулфат(N-20,5%,S-23,5%).Заеднососе-
идбатанапочвисиромашнисохумуссе
внесуваат 2 кг/декар хумусно ѓубриво
(Квиноахумат).По20денаодникнење-
то,фаза8-10паравистинскилистовисе
вршиприхранувањесовнеснаоколу25
кг.уреа/декар.

Негатанапосевотсесостоивосуз-
бивање на евентуална појава  на пле-
велисомашинскокултивирање,потоа
сузбивање на евентуална појава на
штетницииболестивопомладитефази
на развој и евентуално наводнување
пред цветање. Со настапувањето на
зрелостлиснатамасаопаѓарастенијата
остануваатголисамосоплоднатамаса,
добиваатпортокаловабојаивлагатасе
спуштанаоколу16%соштоенастапен
момент за жетва. Жетвата може да се
изврши со житни комбајни со нивно
прилагодувањезажетванаситносеме
со намалување на бројот на вртежи
на 500-600 и корекции во системот за
одсејување.Позавршетокотнажетвата
добиената зрнена маса по потреба се
прочистуваоднечистотии,сепросушу-
вадо13%влагаисечувавосоодветен
складишенпростор.Приноситеседви-
жатпросечноод200-400кг.адобивани
сеприносиод600кг/декарвоТурција,а
водругиземјии960кг.декар.l
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ШТО Е АЛЕРГИЈА?

При контакт на организмот со
алергени како храна, лекови, полен,
убоди на инсекти итн. се создаваат
антитела кои се врзуваат со клетки-
те на организмот. Овие антитела ги
препознаваат алергените како штет-
ни супстанции за организмот. При
следновнесувањеиливдишувањена
алергените,клеткитесокоипретход-
но се споиле антителата ослободу-
ваатхистамин,атојепричинителза
симптомитенаалергискатареакција.
Во зависност од алергенот и начи-
нотнакојтојеприменвоорганизмот
симптомитенаалергијаможатдасе
манифестираат како чешање, отоци
ипликовинакожата,понатамуможат
да се појават како кивање, секрет
од носот, солзење на очите, отежна-
то дишење, сува кашлица, гушење.
Симптомите на алергија можат да
бидатблаги,аможатдасепојавати
вомногутежокобликидагозагрозат
живототнаонојкојеалергичен.

Јас сум професионален пчелар
и се занимавам со пчеларство 4 го-
дини. После една година работа во
пчеларникотиредовниубодиодкои
имавсамолокалниреакции,сеслу-
чидадоживеаманафилактичкишок
предизвикан од убод на пчела. Би-
дејќи претходно не бев запознаена
софактотдекапчеларкојередовно
изложеннаубодиможеодеднашда
добиетешкаформанаалергија, јас
не бев ни медицински опремена за
да се справам со таквата ситуација.
Замалкумојатанеинформираностќе
мечинешеживот.

Алергија на 
пчелин отров
Алергија на 
пчелин отров 

ПЧЕЛАРСТВО

Алергија на пчелин отров Пчел-
ниототровесекреткојгоизлачува-
атпчелитеодотровнатажлезда.Тој
претставува безбојна густа течност
која има горчлив вкус и има мирис
намед.Пчелитегокористатотровот
какосредствозаодбранаодприрод-
ните непријатели и тој претставу-
ва аларм за активирање на целото
семејство во насока на одбрана на
целатазаедница.Пчелниототровсе
користивомедицинатазалечењена
разнизаболувањанаониепациенти
коинесеосетливинанего,ноиза
лекување на пациенти кои се алер-
гични на самиот отров. Пчелниот
отровприубодможедапредизвика
локални и општи (системски) реак-
ции. Локалните реакции настанува-
атнаместотонаубодотисесметаат
за нормална реакција при убод од
пчела. Додека пак општата (систем-
ска)реакцијанеенужноповрзанасо
местотонаубодотиможеданастане
било каде на кожата или органите
и да предизвика тешки симптоми и
анафилактичкишок.

АНАФИЛАКСА

Алергијатанапчелинотровможе
да предизвика анафилакса. Анафи-
лаксата претставува живото-загро-
зувачка состојба која бара итна ме-
дицинскапомош.Знациисимптоми
наанафилактичкишоксе:

• Брзилислабпулс

• Кратокздив

• Уртикарија

• Губењенасвест

• Гадење, повраќање, пролив, не-
контролираномокрење

• Паднакрвниотпритисок

• Доколку состојбата не се трети-
раведнашможедапредизвика
смрт

Општатареакцијанапчелинубод
ереткапојаваисејавувакај5%од
населението. Интересен е фактот

што алергијата на пчелин отров е
најчеста појава кај оние кои се за-
нимаваатсопчеларство,кајнивните
членови на семејството или пак кај
нивнитесоседи.

Митови кои им причинуваат за-
блуда дури и на оние кои долгого-
дишносезанимаваатсопчеларство

МИТ 1: Доколку првиот убод од
пчела не предизвика алергиска ре-
акцијакајубодениот,тоазначидека
тој или таа не се алергични на от-
ровот.Вистина: Првиот убод од пче-
ла најчесто не предизвикува општа
алергиска реакција кај никого, па
дури ни кај оние кои се многу осет-
ливинапчелинотров.

МИТ 2: Доколку после долги го-
динипчеларењеипритоапримање
на многубројни убоди од пчели не
сепојавилаалергискареакција,тоа
значидекаонојкојгипримилубоди-
теникогашнемадастанеалергичен
на отровот. Вистина: Алергиска ре-
акција може да нема се до, на при-
мер,илјадитиотубододпчела,ада
се појави на илјада и првиот и тоа
реакцијатадасеманифестирапреку
многутешкисимптоми.

МИТ 3: Оној кој страда од алер-
гиски реакции на пчелин отров и
пчелни производи може сам да се
излекува од болеста без да се об-
рати кај доктор алерголог. Вистина:
Бидејќи системската алергија сама
по себе претставува потенцијално
живото-загрозувачкасостојба,несе
препорачува болниот сам да ја ме-
наџирасостојбата.Онојкојимабило
каква алергиска реакција, особено
општатребадасеконсултирасодок-
тор за понатамошно третирање или
превенирањенаболеста.

МИТ 4: Алергијатанапчелинубод
еболесткојанесепревенира.Висти-
на:Соимуно-терапијаспроведенаод
страна на стручно лице, доктор, па-
циентотимашансиод80%до95%да
бидесоцелоснапротекција(којашто
нетраецелживот).Кајлуѓетосови-
сокризикможедасеразмислииза
доживотнаимунотерапија.
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ТРЕТИРАЊЕ НА ЛОКАЛНА 
АЛЕРГИЈА ОД ПЧЕЛИН УБОД

Приубоднапчеласе јавувасил-
на моментална болка на местото на
убодоткојапонекогашепроследена
со црвенило, чешање и оток кој нај-
често исчезнува во текот на 24 часа
послеубодот.Вакватареакцијаело-
калнаидоколкунепреминевоопшта
реакцијасетретиратакаштонајпрво
соноктотилидругостарпредметсо
гребење се отстранува осилото и на
самото место се ставаат ладни об-
логи, оцет, а може да се земе и таб-
леткаантихистаминзадасенамалат
симптомите. Доколку реакцијата од
боцкањето премине во општа тогаш
убодениотдоколкуиматребадапри-
ми најпрво антихистамин како лора-
тадин,аериусисличноиведнашда
сеупатисамилидабидеоднесенво
медицинска установа на понатамош-
нолекувањеинабљудување.

ПрепораканаД-р.спец.Невенка
Аџиевска (лекар специјалист дерма-
товенеролог при Универзитетската
клиниказадерматологијавоСкопје)
за оние кои што се занимаваат со
пчеларство:

Оние кои се занимаваат со пче-
ларство припаѓаат во ризична група
запојаванавеномскаалергијаи/или
анафилакса. Поради нивната кон-
стантнаекспозицијанапчелинотров,
пчеларите имаат повеќе алергиски
одговори на убодите отколку оста-
натата популација. Системските ре-
акции се почести кај пчеларите кои
имале15-25убодиодпчелагодишно,
воспоредбасопчеларикоисенаASIT
(allergen specific immunotherapy) и
ималеповеќеод50иповеќеубодиод
пчелагодишно.Истотакаваженеи
фактотдеказаразликаодосата,кај
која убодот може да е повеќекратен
итаанегогубиосилотопослеубодот,
паотровотепослаб,кајпчелатаубо-
дотееден,осилотосегуби(останува
наместотонаубодот)исеослободу-
ва поголемо количество на отров по
убод.Алергискатареакцијасетриге-
рираодпротеинитевовеномот(отро-

вот) кои го активираат имуниот сис-
темкајпациентитесоалергија.

АЛЕРГИСКА РЕАКЦИЈА НА  
ВЕНОМ ОТРОВ) ОД HYMENOPTERA

Минорни, локални реакции се
нормални после убод од инсект
Hymenoptera. Но може да има и го-
лемилокалниреакции,коиможатда
бидатисоболка,црвенило,отокија-
дежкоиистотакатребадасеследат
одлекар.Системскаалергискареак-
цијасеслучуванеколкуминутипосле
убодот и варира од минорна уртика-
ријадогубењенасвест.Хипотензија-
та или пад на притисокот е клучен
параметар за тежината на алергис-
катареакција.Истотакаможатдасе
појаватсимптоминареспираторниот
систем, како и колапс и губење на
свест. Поретко може да се развие и
бифазенанафилактиченодговор.

Системската алергиска реакција
може да биде: слаба - со појава на
јадеж,уртикарија,лесенангио-едем,
ринитис, конјуктивитис; умерена –
поизразен ангио-едем, лесна аст-
ма, абдоминална болка, повраќање,
минорни хипотензивни симптоми,
вртоглавици и главоболки и тешка:
со ларингеален едем, респираторни
симптомисогладзавоздух,хипотен-
зија,колапсилигубењенасвест,со
двојнаинконтиненција(олабавување
насфинктерите).Пореткоможедасе
јават и не-алергиски реакции, од-
носнотоксичниреакции.Ониекоисе
алергичнинапчелинотровилиубоди
одосаилистршленпотребноесеко-
гашприракадаимаатлековипрепи-
шаниоддоктор,коиќегиупотребат
веднаш при настанување на систем-
скаалергискареакција.

Доколку реакцијата е умерена,
лицетотребадасенапиетаблетаан-
тихистамин (лоратадин,цетиризини
сл.), како и таблета кортикостероид
од 20 мг по потреба една, две или
три таблети наеднаш. Советуваме и
дасеносатампулиUrbasonод40мг
(тринаброј)иампулаSynopenкоисе
аплицираат мускулно (доколку има

медицинско лице кое би можело да
ги аплицира) соодветно со сет игли
и шприцеви. Доколку алергиска-
та реакција е тешка и минути се во
прашање тогаш адреналинскиот ав-
тоинјектор за самоапликација е за-
должителен.Сеповикуваитнамеди-
цинскапомошилилицетосеносидо
најблиската амбуланта. Овој лек тре-
бадагопоседувасекојпчеларособе-
но ако пчеларникот е оддалечен од
болница. Истиот може да се набави
одаптекитевососеднаГрцијасоза-
пазувањенарокотнатраење.Ризич-
ните лица во пчеларството не треба
даработатсамивопчеларникот,како
идасејаватнаблискитеакоработат
сами.Пожелноеиданосаттелефон
со нив за итна комуникација докол-
ку е потребна. Итниот сет со лекови
секогаштребадаимеприракаиво
негодаимаадреналинскиавтоинјек-
тор, кортикостероид во ампуларна и
таблетарнаформаиантихистаминво
ампуларнаитаблетарнаформа.

ПРЕВЕНЦИЈА НА АЛЕРГИЈА  
ОД ПЧЕЛИН УБОД

Кај пациенти со помината сис-
темска реакција по убод од инсект,
после консултација со дерматолог се
праќаат на Институт за Имунологија
за испитување на инсектна алергија
и тотални IgE антитела, серолошки.
Исто така се прават и in vivo кожни
тестови на нашата Клиника. Откако
ќе се утврди степен на антитела на
пчелинотровповисокоднормалната
референтна вредност, следниот че-
коревоведвохипосензибилизација,
односно пациентот според веќе од-
реден протокол се сензибилизира со
примањенаодреденалерген.Тоасе
повторуваеднашнеделносопостепе-
нопокачувањенадозатаседодекане
сепостигнедозанаодржувањекојасе
примаеднашвомесецот.Послесекоја
инјекцијапациентотсеопсервира60
мин. Постапката се нарекува ASIT
(allergenspecific Immunotherapy)или
SCIT (subcutaneous immunotherapy)
или VIT (venom immunotherapy) или
хипосензибилизација. Времетраење-
то на имунотерапијата обично е од 3
до 5 години. Се претпоставува дека
после5годиниодVITзаштитатаеоко-
лу 10 години, сепак во зависност од
пациентот какви реакции имал прет-
ходно.Кајпациентитесовисокризик
имунотерапијатаможедаеидоживот-
на.Ситепациентикоисенахипосен-
зибилизација се советуваат да носат
ЕпиПен автоинјектор за самоапли-
кација на адреналин во итни случаи,
посебно ако и понатака се изложени
наубодиодинсектинакоисесензи-
билизираат(градинари,работницина
отворено,пчелари).l
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МЕХАНИЗАЦИЈА

Платформите се преносни или превозни со движење на нозете или со влечење, со пого-
ден простор за да се смести берачот и амбалажата. Најважно за овие платформи е да се 
обезбедат со соодветна амбалажа во која ќе се ставаат набраните плодови. Во тој случај 
бербата може да се изврши без дополнителен застој.

Платформи за 
берба на јагоди 
Платформи за 

берба на јагоди 

Пишува: Деспина Крстевска

Производството на јагоди може
дабидемногупоедноставнои
порентабилно, доколку се ме-

ханизирабербата,новограницана
исплатливост,илиќебидепотполно
неостварливо, ако бербата се врши
самосочовечкаработнасила.

Заоваагрупанаплодовипостојат
значителни разлики во начинот на
берба, со оглед на карактеристи-
ките на поедини сорти. Бербата на
јагодите може да се изврши рачно,
рачно со помагала и со машина за
берба. Рачната берба  на јагоди е
многутешкаработа,ноистовремено
еиовошенвидкајкојемногутешко
дасерешисомеханизираноберење.
Од вкупните трошоци за производ-
ство, на трошоци за рачна берба
отпаѓаат 70-75%. Производителите
најагодииконструкторитенамаши-
нитенастојуваатконструкцијатакоја
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се воведува во новите машини да
ги намали трошоците за берба, ко-
ристејќи помагала, платформи или
сложенимашини.Бербатанајагоди
може да се изведе на два начина:
употребанапомагалазарачнабер-
баиупотребанамашини.

Платформите може да бидат:
едноставни и сложени. Платфор-
мите се преносни или превозни со
движењенанозетеилисовлечење,
со погоден простор за да се смести
берачот и амбалажата. Најважно за
овие платформи е да се обезбедат
сосоодветнаамбалажавокојаќесе
ставаат набраните плодови. Во тој
случај бербата може да се изврши
бездополнителензастој.Прикорис-
тење на платформата, амбалажата
сепоставувасоцелдаимбидатсло-
бодниидветераценаберачите.

Едноставните платформи се тес-
ни со три тркала. Седиштето е во
средина, а на предната страна е
стојалиштето за поставување на ам-
балажата,вокојасебератплодовите.
На задната страна се остава напол-
нетатаамбалажа.Насоодветноместо
епоставенчадороткојенеопходенза
работатадабидебеззастој,чадорот
неепотребенсамозаберачитетукуи
занабранитеплодовикоитребадасе
заштитатодсонце.Завременабер-

бата, берачот ја движи платформата
сотуркањеодземјатасонозете,без
симнување од седиштето. Платфор-
матаседвижипомеѓудвареда,абе-
рачотбереиоддватареда.

Сложените платформи се изра-
ботенизачетириилиповеќеберачи
(до 25 берачи). Овие платформи се
потпираат на тркалата со гуми, чии
носачисеназавртки,коисеприспо-
собуваат на висината на седиштето
на берачот за да биде прилагодена
напоединисортинајагодиод22-55
см.Распоредотнаберачитенаовие
платформи е во два реда, за да не
си сметаат едни на други. Добро е
кога погонската машина или трак-
тор е опремен со површина довол-
назапоголембројамбалажа(гајби)
потребна за да ја собере вкупната
масана јагодиодцелатаповршина
со плодови. Во зависност од зафат-
нината,запревозсекориститрактор
илидругипогонскимашинисосила
од25-50kW.

На некои платформи на местото
за амбалажа се поставени два хо-
ризонтални транспортери (еден на
лева страна, еден на десна страна)
накоисеставаатнабранитеплодови.
Овој транспортер ги подигнува пло-
довитедоповршинатакадесеполни
амбалажатакојасерединапалети.
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