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ул. Гиго Михајловски бр 4-1/1  1000 Скопје, Македонија 
e-mail: nff@nff.org.mk  web: www.nff.org.mk  

 
НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ 

 

 
ПРИСТАПНИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ЧЛЕН 

 
Врз основа на одредбите на член 7,8, 9 и 10 од  Статутот на НФФ и член 4 и 5 од Законот за здруженија и 
фондации, (Сл.Весник на РМ бр.52 од 16 април 2010), 

  
Податоци за – апликант 

Број од Единствениот Регистер на земјоделски стопанства   ИДБР: 
Име и Презиме: 
Улица број и место на живеење: 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
. 
.  

Општина: 
     
 
 
. 

Сектор заокружи : 1.зеленчук    2.овошје      3.грозје и вино     4.житни култури    5. млеко   6.мед    7. несилки и јајца       

8.месо (говедско, свинско, овчо, козјо и живинско)    9.цвеќе и украсни дрва.   10.Тутун и други индустриски култури    
 

Телефон:                                                                E-mail: 
Образование: Датум на раѓање: 
Пол: Eтничка Припадност: 
 

Тип на земјоделско стопанство заокружи: 
1.Регистриран земјоделец    
2. Евидентиран земјоделец                                
   
 
Тип на член редовен придружен Во социјална мрежа 

   Мрежа на млади фармери 
Мрежа на жени фармери 

 
Доброволно пристапувам кaко индивидуален член на НФФ – со седиште во Скопје. Во прилог на Пристапницата  
доставувам и: 

 Копија од   потврдата за упис во Единствениот Регистер на земјоделски стопанства во РМ, издадена од МЗШВ за 
тековната година. 

 Изјава дека живеат во заедница со носителот на земјоделското стопанство 
 
 Изјавувам дека ми се познати Статутот и Програмата за работа на НФФ и дека ќе се придржувам  кон Статутот на НФФ и 
Законите и другите акти на РМ и НФФ со кои се регулира членувањето во здруженија и фондации. Согласно законот за 
заштита на личните податоци изјавувам дека сум согласен/согласна моите лични податоци да се користат исклучиво за целите на 
здружението согласноста ја давам со своја воља без присила и закани. 

 
 

Лице кое аплицира Претседател на НФФ 
 Васка Мојсовска 

-------------------------------  
------------------------------ 

Датум:  

 

 
 

ул. Гиго Михајловски бр 4-1/1  1000 Скопје, Македонија 
e-mail: nff@nff.org.mk  web: www.nff.org.mk  

 
НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ 

 

 
ПРИСТАПНИЦА ЗА ГРУПЕН  ЧЛЕН 

 
Врз основа на одредбите на член 7,8, 9 и 10 од  Статутот на НФФ и член 4 и 5 од Законот за здруженија и 
фондации, (Сл.Весник на РМ бр.52 од 16 април 2010), 

  
Податоци за – организацијата - задруга  член на  НФФ 

Име  на организацијата: 

Улица број и место на седиштето: 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
. 
.  

Општина: 
     
 
 
. 

Сектор заокружи : 1.зеленчук    2.овошје      3.грозје и вино     4.житни култури    5. млеко   6.мед    7. несилки и јајца       

8.месо (говедско, свинско, овчо, козјо и живинско)    9.цвеќе и украсни дрва.   10.Тутун и други индустриски култури    
 
Телефон:                                                                E-mail: 
Број на членови во тековната година со платена членарина: 
   
 Тип на член редовен придружен 
 
Податоци за контакт лицето од организацијата - задругата - член на ФФРМ 
 Име и презиме : 

Позиција во здружението - задругата: 
Адреса и место на живеење: 
Општина:  
Телефон: Емаил: 

 
 Во прилог на формуларот доставуваме: 

• Тековна состојба од централниот регистар на Р Македонија  
• Листа на членови со платена членарина во тековната година  

 
Лице кое поднесува Претседател на НФФ 

 Васка Мојсовска 
-------------------------------  

------------------------------ 
Датум: 

 
 

МП 
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 � Kако претседател на Националната федерација 
на фармери на што ќе посветите посебно 
внимание во земјоделството?

ФункцијатаПретседателнаНФФеголемпредизвик
за мене како личност која целиот свој живот работи
земјоделствоиегзистираоднего.Земјоделиетоегранка
која има премногу проблеми (пред се со продажните
цени и климатските промени) за коишто треба многу
труд и лобирање за решавање на тие проблеми. Јас
како претседател заедно со целиот Управен Одбор
на НФФ, тимот на вработени, потсекторски групи во
организацијата со заеднички ставови и предлози се
трудимеколкуштоможемедапридонесемезаизнаоѓање
на решенија за тие проблеми. Само обединети и со
заедничкодејствување,можедасепостигнуваатцелите
и тоаемојотначиннаработанасекојафункцијаина
оваафункцијакакопретседателнаНФФ.

 � Климатските промени се сериозна закана за 
земјоделството. Што треба на оваа поле да се 
направи за да се прилагоди земјоделството на 
новите климатски услови?

Земјоделското производство е неделиво врзано со
климата,штоземјоделствотогоправидабидееденод
економските сектори кој е најмногу чувствителен на
климатскитепромени.ВоземјитекакоштоеРепублика
Македонија, ризиците од климатските промени за
земјоделскиот сектор претставуваат непосреден и
значаенпроблембидејќипоголемиотделодруралното
население зависи директно или индиректно од
земјоделството за остварување на својата живеачка.
Токму климатските промени најмногу влијаат на
сиромашноторуралнонаселениекоенесамоштоима

загуби во земјоделското производство, туку и трпи
директништети и опасности од климатските промени,
односно губи од својот имот, човечкиот живот е тука
загрозен и во држави како што е нашата добива се
помалаподршкаоднајблискитеиминималнаподршка
од државните институции. Тука треба многу да се
работи посебно во делот на градење на Стратегија
за прилагодување на целото наше стопанство на
новите климатски услови и како да се справиме
како држава од ваквиот голем проблем. Што се
однесува до земјоделството најранливи се следните
култури: пченица, како најважна житарка, насекаде
распространета; грозјето, доматите, јаболката, и
добитокот,сопојаватанановиболести.Делододговорот
дадов во претходното прашање дека Програмата за
рурален развој треба да е во насока на подршка на
инвестиции за прилагодување на земјоделството на
новатаклимакакоштосезаштитнитемрежиипоголема
едукација на земјоделците, посебно во примена на
агроеколошкитемерки.Оддругастрананиеморадаго
сменимеи системотна осигурување.Земјоделцитене
веруваат во осигурителните компании, голем број на
примерипокажуваатдеканесеисплаќаатшетитеине

Решавање на проблемите  
со пласманот и 
климатските промени 
ПРИОРИТЕТ ЗА НФФ

ИНТЕРВЈУИнтервју на Васка Мојсовска, претседател на Националната федерација на фармери

Васка Мојсовска е земјоделец, која заедно со своето семејство живее во 

неготинското село Тимјаник и живеат од земјоделство, односно се занимава со 

калемење на овошни и лозови садници и е производител на винско и трпезно 

грозје. „Јас и не знам ништо друго да работам освен земјоделство. Детството и 

животот досегашен поминат по нивите претставува за мене една борба за живот, 

но и радост кога ќе произведеш земјоделски производ и кога ќе го земеш во рака и 

знаеш дека тоа е плод на твојот труд и на твојата волја за работа. Овој наш семеен 

бизнис кој што го имаме со мојот сопруг и со голема работа сме го оствариле сакаме 

да го пренесеме и нашите деца да продолжат да работат, затоа и мојата ќерка е 

запишана на Факултетот за земјоделство и храна во Скопје “, вели Мојсовска која е 

активен член во Националната федерација на фармери и е првата жена – фармер 

претседател на Националната федерација на фармери. 

Разговарал : Билјана Петровска - Митревска



ИНТЕРВЈУ Интервју на Васка Мојсовска, претседател на Националната федерација на фармери

сеправатправилниинавременипроценкинаштетите.
И сакам да апелирам и сега и преку ова интервју да
се исплатат штетите од пролетните мразеви кои ги
претрпијалозаритеиовоштаритево2017и2016година.
Овиесекторисестратешкизадржавата,асенајпогоени.

 � Кoлку реално субвенциите помагаат на 
земјоделството?

Субвенциите се неопходни за одржување на
земјоделството,бидејќикакошторастатпроизводните
цени,пазарнитесенамалуваатитокмутиесенеопходни
заданиеворуралнитесрединикоисезанимавамесо
земјоделстводаможемедаопстанеме,апосебномалите
земјоделци и воедно и тоа влијае да имаме ефтина
храна односно на пазарите да се продават ефтини
земјоделскипроизводи.Онаштоапелирамесогодини
до Министерството за земјоделството е да постои
временскарамкаитаадасепочитуваизааплицирање
изаисплатанаПрограматазафинансискаподршкана
директниплаќања,односносубвенцииизаПрограмата
за руралната развој, бидејќи тоа е многу важно за да
сепланираатовиепариодстрананаземјоделците.Она

што бараме е исто така да се воспостави мониторинг
системкадештоќе се следи трошењетонапаритеод
двете програми и ефектите од овие програми. Само
на ваков начин со вакви анализи можеме да видиме
каде се движиме и што постигнуваме. Според нас
субвенциитеипонатамуќеимаатсоцијалнакомпонента
задасеодржатземјоделцитенаселоитоаќебидетака
седодеканесерешипроблемотсопласманотодносно
даимамеповисокиоткупницениодпроизводнитецени.
ДодекаПрограматазарураленразвојетааштовосебе
јасодржиразвојнатакомпонентаисеразбираИПАРД
програма. Самите програми посебно програмата за
рураленразвојтребадабиденасоченазаинвестиции
заприлагодувањеназемјоделствотонановатаклимаи
едукацијаназемјоделцитеисеразбираиинвестиции
воделотнапреработки.

 � Најгорливиот проблем е пласманот. Што НФФ 
презема на ова поле?

Тоаенајболната точкаво земјоделството,што тоа
значи дека производните цени растат, а продажните
цени се ниски. За да не биде дека самофилозовски
зборуваме еве и конкретно за некои производи:
производната цена за винското сорта „вранец“ е 17
денпокг,азавинскатасорта„смедеревка“изнесува
16 ден по килограм. Со години цената на винското
грозје е непромената и изнесува 13 ден за винската
сорта „вранец“ и 11 ден за „смедеревка“, со тоа
земјоделците работат во загуба и од друга страна од
некои откупувачите не им се исплаќа навремено за
предадениот род. Кај пченицата производната цена
минататагодинае11денпокг,асеоткупувашеод8-10
денпокг.Производнатаценаназелкатавопочетокот
нагодинае4денпокг,асеоткупувашеза3денпокг.

Најголемпроблемештодоговорнотопоризводствоне
сепочитува,сезнаеитоавоЗаконотзаземјоделствои
рураленразвојјаснопишувадекаморадасесклучуваат
договризавременаоткупотитиедасепочитуваат.Од
друга страна постои нелојална конкуренција мал број
на стопанственици, односнооткупувачите гидиктираат
откупните цени, од друга страна има и голем број на
случаи за неисплати на средствата, еве конкретно во
млекопрпоизводството токму тие ниски откупни цени
го уништија целиот сточен фонд. Тука мора многу да
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се работи ние како што кажавме излезот го гледаме
во земјоделските задруги и подобрување на дијалогот
помеѓу сите засегнати страни. НФФ уште минатата
годинаформиракординативнотелоинаправианализа
за проблемите со откупот и направи анализа на голем
бројнапроизводиколкуенивнатапродажнаиоткупна
цена.Спореднасрешенијасеновипазари,кооперативи,
нови технологии, развој на постбербени активности
и овозможување на развој на преработки и тоа и во
домашни услови како што ги бараме измените во
Законот за вино, односно малите винарии и домашни
производители да произведуваат во домашни услови
виноиракијаипродаваат.

 � Ќе профункционираат земјоделските задруги. 
Каде е проблемот и каде е клучот за решавање 
на проблемот?

Немаме конкуретно производство за европски
пазари,сеуштесмекласичнибалканскипроизводители,
а и количините се намалуваат. Независно од тоа
како ќе се погледне во земјоделството и можности
во регионот за да се зголеми продуктивноста, во
согласностсомеѓународнитестандардизаквалитети
да се биде воможност за влез на европскиот пазар,
непостоидругорешениеотколкудасеорганизираат
земјоделци во различни видови на организации,
задругитесееднаоднајважните,ипонашемислење
најпогодни за актуелната ситуација во регионот.
Економското здружување и тоа како е неопходно
за развој на земјоделците и на тоа треба посебно
да се работи во делот на јакнење на земјоделските
задруги.Зоштосепотребнизадругите:ВоРепублика
Македонија има мали фарми кои зафаќаат 85%
од вкупното расположливо земјоделско земјиште,

додека големи земјоделски стопанства зафаќаат
15 % од расположливото земјоделско земјиште. Од
друга страна учество на млади фармери е многу
мало (миграција село – град, село-друга држава)
и сме ранливи на климатските промени, проблеми
со пласман и конкурентност на други пазари. На
што треба да се работи - Да се отстранат правни и
административнипречкивофискалниотдомендане
сеприменувадвојнотооданочување,Дасевоспостави
постојан систем за обука, јакнење на капацитетите
и техничка помош на задругите и нивниот персонал,
посебноменаџерите.Тукабисакаладапотенцирами
дасевоспоставиидобарсистемзакредитирање,без
поволникредитинеможемалиотземјоделецдастане
конкурентеннапазарот,безинвестицијанемаразвој.

 � Како е да се биде жена фармер во Македонија? 

ДасебидеженафармервоМакедонијаеблагородна
а воедно и многу напорна професија која бара многу
откажувања и секојдневно докажување најпрво пред
себе а потоа и пред другите. Балансот кој што треба да
го направиш во работата на поле, семејството, децата и
времетопоминатозасопственаедукацијаисоцилизацијае
предизвиккојштосекојасериознаженафармерсесоочува
и мора да го контролира. Но, секоја работа која што се
работисољубовнеетешка,тешкоекогаплодотоднивите
којштосигопроизводителсомногутрудиљубовнеможеш
дагопродадешилигопродавашпомногупонискаценаод
производнатаилипаккогатојплодќеговидишуништенод
град,мраз,азнаешдекаодтојплодживееш,школувашдеца
игиподмирувашситедомашниобврски.Ноженатафармер
небибилафармераконееборецбидејќитаатакалесно
не се предава и секогаш гордо ги поминува препреките
на кои што наидува, бидејќи таа е столбот на секое
земјоделско семејство, зажалженатафармервонашата
државасеуштеактивнаинејзиниоттруднеевалоризиран,
бидејќи патријахалното и традиционално воспитување
јаограничува.Тааиакоцелживотработинаполеидома
најчестосеводисостатуснеплатенсемеенработники95
%одженитефармеривоселатанемаатсопственимотатоа
представуваголемапречказанејзиниотнапредокиразвој
и пречка за остварување на правото на пензија, поради
неисплатенипридонесиинемањенасредствазаисплата.
ТокмунаовиепредизвициНФФработи,мораовиеженида
имаатминималнапензијакојаќејадобиваатоддржавата,
не заслужуваат да бидат заборавени од општеството за
коецелживотработеле,произведувалехрана.Натоание
работимевоНационалнатафедерацијанафармерии јас
какопретседател се залагамна остварувањенанивните
права, економско јакнење на руралната жена, како и
отстранување на традиционалните бариери со кои се
соочуваат.l

ИНТЕРВЈУИнтервју на Васка Мојсовска, претседател на Националната федерација на фармери
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НФФ

Националната федерација на фармери преку својот
секторски систем за лобирање и оваа година ги
анализираше состојбите со откупот и пласманот на

земјоделскитепроизводи.Какоштоисегледаатсостојбите
на терен сликата ни малку не е светла во последните
неколку години производните цени на земјоделските
производисезголемуваат,аоткупнитеценисенамалуваат.
Оддругастраназемјоделцитесеизложенинанегативните
влијанијанаклиматскитепроменикоиштоправат големи
штети во сите земјоделски сектори. Токму заради овие
проблеми и предизвици во земјоделството Националната
федерацијанафармеригианализирашесостојбитеиоваа
годинагоорганизираПрвиотземјоделскифорум„Пазарни
можностииклиметскипромени“којсеодржана13.06.2018
каде што беа дефинирани оделни препораки, за кои што
следеше дополнителна дискусија во рамките на самата
организацијаипоусвојувањетонапрепоракитеодстранана
УправниотодборнаНФФ,вописменаформагидоставуваме
и до Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.Форумотеподржанодстрананапроектот
„ИнституционалнаподдршканаНФФ“,финансискиподржан
одШведскиоткооперативенцентарWeEffect.

Националнатафедерацијанафармеригидаваследните
препоракизарешавањенапроблемотсопласманот:

• Воспоставување на унифициран систем за пресметка
напроизводнаценаиМЗШВпрекусвојправилникда
гоунифициратојсистем.Целтаедаседефинирапреку
оделенправилникзадаможепрекусоодветнипараме-
тридасепресметареалнатапризводнацена.

• Едукација на земјоделците за правилна пресметка на
производнатацена,кадештоможатдасевклучатинев-
ладиниорганизациивосаматаедукација.

• Функционирање на Пазарниот информативен систем
прекукојкесеследатценитенапродажбанамалоиго-
лемо,коједелодСтратегијатазаземјоделствоирурален
развој2014-2020иврзчијаосновасеправипроценкана
трендотнадвижењенаценитезадасепредвидуваин-
тервенција.

• ПрекусоодветноодделениенаМЗШВдасеправиана-
лизазапостоењенанавременииреалниподатоциза
моменталнисезонскиигодишниочекувањанаприноси
одпостоечкоземјоделскопроизводство.

• СоработкасоФакултетотзаземјоделскинаукиихрана,
АгенцијатазапотикнувањеиразвојиМЗШВзаподго-
товканаанализизапросечнаценаначинењеназемјо-
делскитепроизводи.

• ПочитувањеиимплементацијанаЗаконотзаземјодел-
ствоирураленразвој задоговорнопроизводствокаде
што јасно е дефиниранаформата и содржината на до-
говоротзаоткупвочлен32иизменаначлен31, така
што Националната федерација на фармери бара склу-
чувањетонадоговоритезаоткупотназемјоделскипро-
изводида бидена почетокот на годината (применана
праксатакакоштоерегулиранокајтутунот).

• Развојијакнењеназемјоделскитезадругикакоосновен
начининеопходенначинзаекономскообединувањена
малитеземјоделцииземјоделскистопанства.

• Разгледувањеназаконскиможностизаоткупназемјо-
делскипроизводиодиндивидуалниземјоделци.

• ВоведувањенаПравилникизаконскиодредбизапро-
дажбаодкуќенпрагкоеепраксавоевроспкитедржа-
ви, каде што земјоделците по определни стандарди
произведуваатпреработкиодземјоделскипроизводи
какоштосемармалади,млечнипроизводи,вино,ли-
кери и да можат од своите домови да продаваат на
индивидуални лица и правни субјекти (НФФ ваквата
пракса ја виде во Словенија каде што земјоделците
произведуваатдомашнипроизводиигипродаваатна
други граѓани, училишта, хотелииценатаедостапо-
високазасаматапреработка.НапримервоСловенија
за предаденомлеко во преработувачки капацитети е
тројнопонискаотколкуодпроизведен јогуртнаменет
заучилиштекадештоценатаизнесува1еврозапола
литар.ЗамјоделцитевоСловенијасклучуваатдоговри
со училишта, хотели и согласно оделни правилници
можат да продаваат вакви домашни производи како
земјоделскистопанства,анекакофирми).l

Препораки на 
Националната 
федерација 
на фармери за 
решавање на 
проблемот со 
пласманот
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Одржана Годишната седница на Редовното годишно
сoбраниенаНационалнатафедерацијанафармери
кое брои 63 делегати. На официјалниот дел беа

присутни 100 лица, односно членови, делегати наНФФ,
соработници и претставници на владини и невладини
институцииипроекти.НФФееднаодорганизациитекоја
секојагодинаорганизираГодишнособраниепочитувајќи
гизаконскитепрописинамакедонскотозаконодавствои
прекуопределениодредбидефиниранивоСтатутотнаНФФ
иделовницигоспроведуваГенералнотоСобрание.НФФ
гиохрабруваидругитеневладиничадор-организациида
организираати јавноинформираатзасвоитеГенерални
Собранија,кадештосеукажувадекасепочитуваЗаконот
за невладини организации и на највисок степен се
спроведуватранспарентностаидемократијатакаконачин
надејствувањепрекуневладинсекторсоинформирањеи
активновклучувањенасвоитечленови.

Во свечениот дел беа презентирани проектите
„Институционална поддршка на НФФ“, подржан од
Шведскиот коперативен центар We Effect, кој е значаен

за земјоделското здружување и јакнење на гласот на
земјоделцитезаостварувањенасвоитеправаиинтереси.
Истотакабеапрезентираниевропскитепроекти„Поддршка
на земјоделски задруги“, „Воведување на Национална
програмазаконсолидацијаназемјиште“спроведуванод
ФАО и „Мали, нискотрошковни, еколошки прифатливи
системи за наводнување: избирање на локации и
подготовканацелоснотендерскодосиезаизградба“.

Во работниот дел делегатите го избраа работното
претседателство, односно за претседавач е избран
ВладеПетровски,додекаВангелинаПармачкаиАфрим
Зиберизапомошницинапретседавачот.НаСобранието
усвоен е годишниот план и буџет на функционирање
наорганизацијата, усвоене стратешкиотпланврзчија
основаќесенаправипетгодишнатастратегијанаНФФ
и назначена е Фросина Георгиевска за член на УО од
Мрежатанажени–фармеривоНФФ.

Одржана Годишната седница на  
Редовното годишно сoбрание на НФФ

„ЈУФКИЈАДА“ ВО ЈАНКОВЕЦ
НФФ во рамките на проектот

„Институционална поддршка на НФФ“ со
поддршка на We Effect ја организираше

манифестацијата Јуфкијада, која се одржа во
селото Јанковец, Ресен и на која присуствуваа
околу 60 жени – фармери од сите региони во
државата. На „Јуфкијадата“ жените фармери
подготвуваа јуфки со кои се потенцираше
значењето на традиционалната македонска
храна, додадената вредност на нашата храна
и неизмерната вредна рака на жените во
РМ, како и меѓусебната помош и соработка.
Манифестацијата има хуманитарен карактер,
така што јуфките се наменети за Центарот за
децасопосебнипотребивоРесен.НФФизразува
посебна благодарност до здружението „Благој
Котларовски“заорганизирањетонанастаноткои
беадомаќининаовогодинешнатаЈуфкијада.l



НФФ

НФФ:  
Минимална цена 
од 12 ден по кг и 
интервентен откуп  
за пченицата

Националнафедерацијанафармерипре-
кусвојотсекторскисистемзалобирање
и оваа година ги анализираше состој-

битезапченицата,предсамиототкупипреку
разговорсосвоитечленовиполеделциодпе-
лагонискиот,полошкиотиштипскиотрегиони
секторски пристап кон земјоделските пробле-
мигисогледаследнитесостојби.

Вомоментотземјоделцитеукажуваатдека
квалитетотедобарнапченицата.Пролетните
дождови позитивно влијаеа врз родот и
квлитетот. Според официјалните статистики
вкупнатаповршинаподжитаучествувасо67%
во вкупната површина под ораници и бавчи
(158.314 ха), а пченицата учествува со 34,2%
(80.924 ха). Број на земјоделски стопанства
поджита -105.061,индивидуалниземјоделци
–104.853илиделовнисубјекти–208.

Спорединформациитеодтерен,Национал-
ната федерација на фармери сака да укаже
дека површините на пченица се намалуваат
бидејќи трошоците запроизводствосе зголе-
муваат,аоткупнитеценисенамалуваат.Оваа
годинасеочекувароднапченицанад200.000
тони.

АнализатанаНационалнатафедерацијана
фармеризапроизводнатаценанапченицата
за 2018 година покажува дека производната
ценанапченицатаизнесуваоколу12денпокг
и големовлијание тукаимаипоскапувањето
на нафтата, што повлекува поскапување на
ситерепроматеријали.

ЗаоваагодинаНФФдадедверешенија:

• Минимална цена на пченицата да биде 12
денпокилограмидоговоритевокоиќебиде
пишанаиценатаирокотнаплаќањедасе
склучатпредсаматажетва,согласноЗаконот
заземјоделствоирураленразвој.

• Државатадаспроведеинтервентеноткупна
пченицата,којтребадасеспроведена1јули
когазапочнуважетвата.

Интервентниот откуп е законска одредба
за пченицата која е стратешки производ во
државатаивоЗаконотзаземјоделствоирурален
развојвоЧлен37јасностои:„Интервенциски
мерки се наменети за стабилизација на
пазарите на земјоделски производи и можат
да се воведат кога настанува нарушување
меѓу понудата и побарувачката на пазарот
на земјоделски производи. Мерките од овој
членсеоднесуваатнапченицатаоддомашно
производство“. СпоредЗаконотминималната
количинакојаможедабидепонуденаодеден
откупуваче10.00килограми,амаксималната
50.000килограмипченица.

Националната федерација на фармери
токму со спроведување на интервентниот
откупјаанализирашевакватаактивносткојаи
Србијакаконајголемпроизводителнапченица,
секојагодина јаспроведувазастабилизација
на пазарите. Минатата година Владата на
Србија донесе одлука на 27 јуни 2017 година
да започнеинтервентен откупнапченица за
државнистоковнирезеврвисоодреденацена
исорокнаплаќањеза15денаиинсистираме
и ваква пракса да се спроведе и кај нас кое
евосогласностсоЗаконотзаземјодлествои
рураленразвој.l
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Пишува: Деспина Крстевска

Модриот патлиџан е едного-
дишнорастениеодфамилија-
та (Solanaceae). Растението

потекнува од Индија, а во Европа и
наБалканот почнало да се произве-
дува подоцна. Незрелите плодови
од растението се користат готвени
во исхраната. Модриот патлиџан е
деликатна, тропска повеќегодиш-
на билка често се одгледува како
мек или полу-тврд годишен плод
во умерени клими. Стеблото е често
извиткано. Цветот е бел до виоле-
тов, со пет-лобуси венчињаижолти
прашници. Јајцевидниот, сјајен (ма-
зен),виолетовплодимабеломесосо
меснатекстура.Исеченатаповршина
во внатрешноста брзо станува ка-
феавакогаплодотсеотвара. 
Посеидбата,температурататребада
сеодржуваод23до25°С,аноќните
температуритребадаседвижатод16
до18°С.Занормаленразвојпотребно
е температурата на почвата да биде
од 20до 22°С.Модриотпатлиџан се
произведува исклучително со расад.
Начинотнапроизводствонарасадот
емногусличенсопроизводствотона
расадодпиперка,асерасадувакога
доброќесеформирааткотиледоните
или првите листови. Стеблото е раз-
грането и достигнува висина до 1,5
метри.Листовитесепростиикрупни
што зависи од бујноста на растение-
то, додека цветовите се виолетови.
Зависно од сортата и од условите
можедарастеиод40-130cm. 
Садењетонарасадотнапостојаноме-
стосевршикогабилкатаќебидеста-

ра60-65дена.Расадувањетосеврши
наполовинатанамесецмај, когаќе
затопли,можерачноилисосадилка
на75x25cm,поеднабилка,штозна-
чидеканаеденхектарсезасадуваат
идо53330билки.Заеденхектарод
расад потребни се 300-500g семе, а
завременасеидба2-3kg,сесеена
60x15итоаранисортиилихибриди.

Ѓубрењетосевршинаесенсо20-
40t\ha арско ѓубриво и 2/3 фосфор
икалиум.1/3фосфорикалиумкако
и ½ азот се нанесуваат на пролет
со подготовка на земјиштето на
длабочина од 10-15cm. Првото
прихранувањеепослерасцветување,
второтопослераскопување, третото
после поголемо расцветување и
четвртотопредвторатаберба.

Бербатанамодриотпатлиџан,без
оглед на местото на производство,
подобро е да се бере на секои 10-
15 дена поради поголем принос.
Приносотседвижиод40-50t/hашто
зависи од сортата и должината на
вегетацијата и плодоносењето. За
бербадостигнуваатза120-150дена,
азасемеод140-150дена.Можеда
себересоножилисоножици.l

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

Латинскиот назив на водената
крес салата е Nasturtium
officinale L. Припаѓа на фам.

Brassicaceae.

Водената крес салата се одгле-
дува за листовите кои имаат карак-
теристиченимошнепријатенвкуси
зарадисвојаталековитоствонарод-
натамедицина.Захранливатавред-
ност повеќе од доволно е тоа што
содржи поголема количина на же-
лезо од спанаќот и повеќе витамин
Содлимонотипортокалот.Младите
изданоциилистовисебогатисови-
тамини(В1,В2,СиЕ)исекористат
како салата, додаток во супи, нама-
зи, сосови или се користат за деко-
рацијана јадењата.Сувителистови
исемињаможедасекористаткако
зачин,анедозреанитеплодовиможе
дасекиселат.

Таа вирее и кај нас по планин-
скитеиполскизабарениливади,во
водатаодпотоците,изворитеидруги
местасотечечкавода.Таанајмногу
сеодгледувавозападнаЕвропа.

Водената крес салата е
многугодишно водено растение.
Среблото е месесто и достигнува
височина до 40cm. Лесно се
ожилува пуштајќи во водата бели
жили за користење на водата и
храната. Листовите се тркалезни
или лопатести со темнозелена боја.
Цветовите се ситни, бели собрани
во гроздести соцветија на врвот
од стеблото. Семето е малобројно,
ситноисместеновомалишишарки
(плодови). Во 1g има 4000 семки.
’Ртливоста на семето е до 4 години.
Никнува по 6 дена. Водената крес
салатаерастениенадолгден,апод
7оСпреминувавофазанамирување.

Водената крес салата погодна
е за одгледување во монокулту-
ра, а најдобро успева во вода. За
одгледување на водената крес са-

лата потребни се следниве услови:
Водената крес салата се одгледува
сорезници(вегетативно)илисосеме
сосклопод100-200растенија/m2.Се
сееодесендопролет.Кајпролетната
сеидба(април/мај)сесеевосаксии,
семетосепокривасотенокслојпочва
и важно е да се одржува постојана
влага. За никнење е потребно 8-10
дена.Потребнаиесончеваположба
ако е климата ладна или полусенка

во подрачја со потопла клима со
влажна до мокра почва. Посебно
добро успева во Англија, бидејќи и
одговарасвежаивлажнаклимаод10
до12оС,ноподнесуваитемпература
до 30оС. За хоби производителите
се препорачува одгледување на
влажни гредици во сенковити
делови од градината. Може да се
одгледува во ископани трапови кои
седодлабочинаод40cmишироки
2,5mнизкоиполекатечечиставода.
Потребноедотокиодводнаводаи
мал насип кој растенијата гиштити
одладенветер.Когатребадасесее
дотокотнаводатребадасезатвории
дасеисушитрапот.Какорастенијата
растат така се зголемува нивото на
водата која мора да биде проточна.
Прихрана воглавно не е потребна.
Каснонаесентраповитеможедасе
покријатсофолијазадасезаштитат
растенијатаодмраз.Приинтензивно
производство водената крес салата
се сее секоја година, додека кај
екстензивно производство може
да остане до 10 години во култура.
Се препорачува растојание меѓу
растенијатаод15до30cm.Бербата
намладитеизданоцисодолжинаод
10-15cmзапочнува20деновипосле
садење,односно40-50деновипосле
сеидба и може да се произведува
повеќекратно. Во текот на годината
можедасеостваратоколу20берби
соприносод4kg/m2засекојаберба.

Водената крес салата го сопира
и намалува оксидативниот стрес и
го зголемува антоиоксидативниот
учинок. Сокот од крес салатата се
користи за надворешна употреба
кајзаболувањанакожа,косопастсо
ставањенаоблоги.Новитеистражу-
вања покажуваат дека со редовна
консумација на листовите од крес
салататазначителносенамалувари-
зикотодпојаванаразличниоблици
накарцином.l

  Воденаповршинасопадод1%,
слојводанапочетокот0,6-2см,
азавременабербата6-15cm;

  Брзина на текот на водата од
60-120 см/сек, односно 400-
1000l/m2дневно;

  Температуранаводатаод10до
15оС;

  Квалитет на вода алкална (рН
7,5);

  НискаконцентарцијанаNO3и
калиум

  Толерантнаенасол(NaCl)

Водена 
крес салата - 
поточарка

10|МОЈАЗЕМЈА
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Расадување 
на домати на 
стално место 
како втора култура

ГРАДИНАРСТВО

Послепроизводствотонаквали-
тетенрасаддоаѓанаредраса-
дувањето.

Расадувањето по важност спаѓа
меѓу најважните агротехнички мер-
киодеднаединственапричинашто
расадувањетовоправиленсклопна
растенијата кај доматата е основен
предуслов за постигнување на ква-
литетенродивисокиприноси.

Расадувањетовопогрешенсклоп
на растенијата претставува грешка,
којасоништонеможедасеисправи.

За постигнување на оптимални
резултатимногуважноедасезнае
колку растенија да се расадат по
единица површина илим2. и на кој
начин. Освен на значајноста на
големината на плодот, бројот на
растенија по м2, значајно влијание
има и на бројот на плодови по
растениекакопокиткиилигроздови.
Една од нашите задачи треба да
претставува и пренесувањето на
совети на производителите за
правилен начин на расадување за
бројотнарастенијапом2,затоашто:

  густсклоп-поголемаборбазахра-
наодстрананакореновиотсистем,

  меѓусебнозасенчување,

  поголемо присуство на болести,
послабо проветрување, поголема
релативнавлажностнавоздухот,а
потоа и зголемување на условите
запојаванагабниболести.

Некои предходни задачи кои треба
дасенаправат:

  површината мора да биде пра-
вилнообработена,

  дасеобративниманиенаагроте-
хничкитеифитосанитарнимерки
иизборотнапарцелата,

  препорачливо е да се изврши
термичка дезинфекција на поч-
ватаилисолсризација

  анализанапочватаиводата,

  правилноосновнонаѓубрувањеи
заштитаодпочвениинсекти,

  поставување на системот капка
покапка,

  секој ред треба да има своја за-
себнатрака,

Пишува: Стојан Глигоров

Запостигнувањена
оптималнирезултати
многуважноедасе
знаеколкурастенијада
серасадатпоединица
површинаилим2и
накојначин.Освен
назначајностана
големинатанаплодот,
бројотнарастенијапом2,
значајновлијаниеима
инабројотнаплодови
порастениекакопо
киткиилигроздови.
Еднаоднашитезадачи
требадапретставуваи
пренесувањетонасовети
напроизводителите
заправиленначинна
расадувањезабројотна
растенијапом2
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  правилно поставување на малч
фолијавослучајкогасеупотрбува

  оддалеченоста или растојанието
на редовитеи растенијата и гу-
стинатанакапалките,

  капалкитесекогаштребадабида
поставенинагоре

  расадувањето да се извршува
когаимамеповолниуслови(тем-
пература, влажност, светлина,
припреманаповршинатаираса-
дотит.н.).

Пред расадувањето обично се
означуваат редовите, и растенијата
воредот.Длабочинатанарастенија-
таоддоматаседвижидозонатана
котиледоните,неподлабокобидејки
кореновиот врат е доста осетлив и
припоголемавлажностдоаѓадоза-
болувањепадуриидоуништување
нацелиот посев.Обично кај нас во
пракса доматата се одгледува во
единечни редови, и многу ретко во
двојниредови.

Вкоренувањето како фаза која
доаѓа после расадувањето како

важна агротехничка мерка и од
неа зависи понатамошниот развој
на растението. Кореновиот систем
секогаш се развива правилно ако
растојанието во редот е правилно,
истотакаимеѓуредовоторастојание
е битно но тоа зависи од хибридот
илисортатанадоматата.

Постариот -прерастенрасадпо-
тешко се вкоренува и затоа треба
да се практикува таквиот расад да
не серасадувабидејки се касниво
производствотоисегубиодродоти
приносот.

Распоредот на водата по
површината е исто така битен
фактор за понатамошен развој
на растението, како и изборот на
типот на капалките.Често пати
производителите под влијание на
рекламиинестручнисоветигрешат
со изборот на системот капка по
капкаисовидотнакапалкитекакои
поставувањетонатипотнапочвата.

Честотоипреобилнонаводнување
можедадоведедогушењенакорено-
виотсистемкакорезултатнанеизба-
лансиранводновоздушенрежим.

За правилна исхрана во текот
на вегетацијата мораме да ги
познаваме потребите на растението
засекојафазаодразвојот.Потребни
се почести анализи на почвата и
водатазадасепратинедостиготод
хранливиматерииилипаквишокна
храна. Така да со наводнувањео се
вршииприхранувањенарастението
со микро и макро елементи. Во
вториот дел од вегетацијата доаѓа
до поголема потреба на калиум
во почвата. Ако се примети некој
недостиг (лош квалитет, ситен лист,
ситен цвет, пукање на плодовите)
треба производителот да се
исконсултира со стручно лице за
надминувањенапојавениотнедостиг.

Една од најважните фази во
развојотнадомататаеоплодувањто.
Цветоткајдомататаедвополовшто
значисоджиитолчникипрашници.
Одгледувањето ако втора култура
бара повисока релативна влажност
на воздухот, од причина што
оплодувањто и заметнувањето на
плодовитекебидедостапоуспешно.

Оплодувањето со бумбари е наје-
фикасаен начин и кај нас доста се
применувапосебнонапоголемитепо-
вршининоиманеколкунедостатоци:

  активностанабумбаритесенама-
лува при екстремни температури
приодгледувањтокаковторакул-
тураилипотполнопрекинува

  цената на бумбарите е доста ви-
сока

Покрај бумбарите се применува
и употребата на хормони, зујалица,
идр.

Заштитатанарасаденатадомата
ефактородкојдоколкурасадување-
тоеизвршеносоздравиквалитетен
расад и спроведени квалитетени и
фитосанитерни мерки можно е со
минималназаштитадасепроизведе
квалитетнопроизводство.l
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Пишува: Иван Вангелов

Електричнатаенергија,заразлика
од барутот, кој понекогаш
се користи за заштита на

земјоделскиотимот,можедасекаже
со сигурност како релативно евтина
форманаодбивањенанесаканигости
на посевот. Покрај одбивањето на
дивечот истата може да се користи
како чувар, на пример коњи или
кравиидругиживотникојсепокажа
како подобро и похумано решение,
отколку на пример, бодликава жица
којасекористи(исеуштеповремено
се користи) без електрична енергија.
Од електричниот шок што се јавува
при контакт со неа е непријатен
за животните, како и за луѓето.
Електричнаоградаедизајниранкако
хуманорешение,бидејќисамоовојшок
гиодвраќаживотниодпонатамошен
контакт и пристап до обградената
област. Се разбира, секогаш треба
да се има во предвид дека е можно
животнотоштосенаоѓаворамкитена
оградатадаумрезаподолгвременски
период, било од стрес или од глад.
Значи, иако оградата е поставена
за да функционираат самостојно
и трајно, неопходно е периодично
да се проверува функционалноста.
Електричната ограда, ако е ефикас-
на и добро поставена, ќе го одвлече
вниманието на дивите свињи или
другите животни со електричен шок
когаживотнотоќе седопредожица.
Во нормални услови, поставената
ограда функционира како отворено

Електрична 
ограда на 
овоштарникот

коло, така што кога животното (или
човекот) доаѓа во контакт со жица,
колото се затвора и доаѓа до праз-
нење. Електрични импулси патуваат
низ телото на животните кои се хра-
натвоблизинанаоградатаиенергија
предизвикува повеќе или помалку
шоккајживотните.Истотакаприпр-
вичниотконтактсооградатаможеда
се јави пробивање на самата одшо-
кот која го предизвикува но со вре-
ме дивите животни ја избегнуваат.
Не треба да се заборави дека некои
други предмети и / или материјали
вклучувајќи ја самата вегетација во
контакт со жицата, исто така, може
да создадат делумно или целосно
затворено коло. Тоа ќе резултира со
повеќе или помалку се намали напо-
нотинемадасеодврататживотните
и тоа сепричини, западнанапонот
на оградата и затоа околната вегета-
цијатребадасеследиисеодржува.
Замечки ,дивите свињи и другижи-
вотнида не бидат воможност лесно
да ја прескокнат оградата што може
дасеслучиакоимадрвјавоблизина
оградататребадасесостоиоднајмал-
купет(илиповеќе)оджицивозави-
сностодконфигурацијатанатеренот.

Постојатдвеваријантинаизведба
наоградатазависноодтеренотина-
мената за која сепоставениВооваа
статијаќеиздвоимедватипа
• Електричнаоградаоджица
• Електричнаоградаодмрежа

Електричните огради имаат исти
перформансинезависно одматерија-
литеодкојеизработенанозанејзино
функционирање најбитно е добро за-
земјување а на премногу каменливи
исувитеренисеизработувапосебна
варијанта2.Истотакабитнаеидол-
жинатанасаматаоградаиначинотна
снабдување со електрична енергија
за истата. Во принцип ако има елек-
трична енергија на располагање уре-
дотсеприклучуванапостојанатамре-
жа ако нема електрична енергија се
поставувасоларенпанелод20ватисо
акумулатор 12ампери бидејќи уредот
којправиимпулисиемалпотрошувач
400(мА)енајевтинаваријантазанеј-
зинонапојувањеибезбеднаселидба
насамитеуреди.
Потребниматеријализаизработка:
• столбовидрвениилибетонски

120-150см.
• жицаилимрежа
• носачииизолаторизажицата
• уредзанапојувањенаоградата
• соларенпанелибатерија
• заземјување

Прватаваријантасепоставувана
тереникадеимадоброзаземјувањеа
варијанта2натереникаденемадобро
заземјување кое е од исклучителна
важностзаработанаоградата.

Безразликанаизведбатанаогра-
датаијачинатанаистатазадолжител-
носепоставуваатнатписидекаогра-
датаеподнапон.l

ВАРИЈАНТА 1 ВАРИЈАНТА 2

ОВОШТАРСТВО



КЛИМАТСКИТЕ 
ПРОМЕНИ  
СЕРИОЗНА ЗАКАНА 
ЗА ФАРМЕРИТЕ

НАСЛОВНА СТОРИЈА

14|МОЈАЗЕМЈА

Пишува: Билјана Петровска – Митревска, Благојче Најдовски

Колебливоста на климата е
веќе зголемена во Република
Македонија. Во земјата доаѓа

до појава на високи температури,
поплави, мраз, град земјотреси,
свлечишта. Според анализата на
Светска Банка, Македонија веќе
стана земја со висока изложеност
на најразлични природни непогоди,
особено: поплави, суши, екстремни
температури,градиземјотреси.

Според анализите најранлив
регионецентралниотделназемјата.
Во оваа територија спаѓаат делови
од општините Градско, Росоман и
Неготино. Понатаму, како многу
ранлив се смета и Југоисточниот
Дел на Македонија, кој делумно ги
опфаќа териториите на општините
Струмица,Василево,БосиловоиНово
Село.Понатаму,каковисокоранливо

подрачјесесметаиЈужнатаДолинана
рекатаВардар,којасепротегаодОвче
Поле и Свети Николе до Гевгелија
и Богданци. Како многу ранливо
подрачје се одредува и Скопско-
Кумановското Поле, кое се протега
низ повеќето скопски општини и
општинитеЛипково,КумановоиСтаро
Нагоричане.

Најранливисеодреденикултури:
пченица, како најважна житарка,
насекаде распространета; грозјето,
доматите, како најтипични култури
заподрачјетонаЈужнатаДолинана
ВардаризаЈугоисточниотРегионна
Македонија;луцерка,каконајважна
добиточнакултуравоОвчеполскиоти
Битолскиотрегион;ијаболката,како
најзначајноовошјезаПреспанскиот
регион;какоидобитокот,сопојавата
нановиболести.

Поради негативните влијанија на
климатските промени, како што се
покачената температура на воздухот,
јачината на сончевото зрачење,
топлотните бранови, обилни врнежи,
појаванаградинедостигнадождво
сезоната на растење, проследено со
долгисуши,фармеритевоМакедонија
се соочуваат со сериозни проблеми
при справувањето со нив. Она што
е предизвик во справувањето со
климатските промени е процесот со
којфармеритетребасвоитесредства
да ги вложат во приспособување
на производството кон оваа појава,
но за тоа е потребна и голема
поддршка и заеднички ангажман,
соработка и координација на
сите меродавни институции.
Новите технологии и знаења и
зголемената свест меѓу фармерите

Климатски промени и земјоделството

Според анализите најранлив регион е централниот дел на земјата. Најранливи се 
одредени култури: пченица, како најважна житарка, насекаде распространета; 
грозјето, доматите, како најтипични култури за подрачјето на Јужната Долина на 
Вардар и за Југоисточниот Регион на Македонија; луцерка, како најважна добиточна 
култура во Овчеполскиот и Битолскиот регион; и јаболката, како најзначајно овошје 
за Преспанскиот регион; како и добитокот, со појавата на нови болести. Земјоделците 
бараат враќање на градобијните ракети во функција и заштините мрежи, anti – frost 
системите, инсталирање на вентилатори, заштитни фолии да бидат дел од Програмата 
за финансиска подршка за рурален развој и да се зголеми подршката за нив.
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за мерките за приспособување кон
климатските промени треба да се
пренесат соактивнатавклученостна
земјоделските советодавни служби
какоделоднивнитередовнипрактики
за обезбедување на советодавни
услуги заради успешно планирање
и спроведување на земјоделското
производство.Воиднина,политиката
за земјоделство и рурален развој
требададоведедополитикакојашто
ќе ги земе предвид и потребите од
приспособување на земјоделското
производство и промовирање
на земјоделски практики кои се
компатибилни со новите климатски
услови,авоистовремедапридонесе
зазачувувањенаприроднитересурси.
Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство треба
дагиоценипотребитенафармерите
за дополнителна поддршка на
земјоделското приспособување кон
климатските промени во контекст на
мерки за поддршка од програмите
за земјоделство и рурален развој.
Постои потреба да се координираат
институциите и организациите
во регионот заради навремено
информирање, размена на искуства
и создавање на слични мерки кои
ќе доведат до воспоставување на
најдобритепрактикивонадминување
нанегативнитеефектиодклиматските
промени. Од особено значење е

соработката и создавање на
заеднички регионален превентивен
систем за климатски промени.
Земјата располага со Стратегија за
климатските промени, но сe уште
требадаразвие сеопфатнаполитика
и стратегија за климатско дејство во
согласностсоРамката2030наЕУ.

Во рамките на Самиот текст
споделуваме примери од страна на
земјодецитечленовинаНационалната
федерација на фармери за тоа
кави проблеми прават климатските
промени во овој сектор и како тие
самитесесправуваат.

Тања Колева од неготинското
село Тимјаник поседува 3,5 хектари
лозов насад. Почетокот на оваа
сезонабешедобразанеа.„Насадот
во раната пролет беше во добра
кондиција, навреме ги направивме
сите пролетните работи во него,
но набргу временските прилики
се влошија и како последица на
обилните дождовие се појавија
болести на насадот, а ние од калта
не можевме да влеземе кај лозјето
и навремено да го заштитиме
производството. Пламеницата ни
направи доста проблеми, а згора
на тоа во почетокот на јуни дел од
парцелите беа погдени од градот.
Штетатае50%“,велиТања.Таасо
своето семејство се обидува да ги
спаси другите парцели со редовно
наводнување и заштита, така што
оваагодинадождовитегизголемија

трошоцте за заштита. „Тие се 50
% повисики од минатата сезона“,
појаснуваТања.

„Ние како земјоделци не можеме
да излеземе на крај со климатските
промени. Сметам дека државта
треба поактивно да се вклучи во
борба против последиците од
нив најпрво треба да се врати
противградобијаната заштита со
ракети,идасе зголемиподдршката
заинсталирањеназаштитнимрежи,
осигурувањето е скапо и неможеме
дасигодозволиме.Предтригодини
го осигуравме насадот, но град не
нападна оваа години, а ние оваа
година не осигуравме бидејќи се
нема доволно пари, производната
ценазагрозјеторасте,апродажната
е ниска. Инаку дел од насадот ни е
со асталските сорти каде изгледот
на гроздот е од пресудно значење
запласманотиоштетенитегроздови
не можеме да ги продаваме“, вели
Колева.

Со слични ставови е и Јовица
Волкановски, 41 годишен јаболко
производител од Ресен, кој има 5
хектаријаболка.

 „За климатските промени не
предупредуваа подамна, но не
веруваме дека има такви големи
негативни последици, додека во
последнитегодининегипочувствуваме
на свој грб. Во 2016 и 2017 година
имавме касни пролетни мразови.

НАСЛОВНА СТОРИЈАКлиматски промени и земјоделството

ПРЕПОРАКИ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ 
ЗА АДАПТАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО НА НОВИТЕ  
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО:

• ЕДУКАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И СТРУЧНИОТ КАДАР ЗА 
АДАПТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВРЗ НОВИТЕ 
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

• ИНСТАЛИРАЊЕ И НАБАВКА НА МЕТЕРОЛОШКИ СТАНИЦИ ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РУРАЛНИ СРЕДИНИ

• ПРАВЕЊЕ НА АНАЛИЗА И СТРАТЕГИЈА ЗА АЛТЕРНАТИРНИ 
ПРОИЗВОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО КОЈ ЌЕ СЕ ВКЛОПАТ ВО НОВИТЕ 
КЛИМАТСКИ УСЛОВИ 

• НАВРЕМЕНО ЧИСТЕЊЕ НА ОДВОДНИТЕ КАНАЛИ И ЈАКНЕЊЕ НА 
СВЕСТА КАЈ ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА НЕПРЕТВОРАЊЕ НА ОВИЕ КАНАЛИ 
ВО ДЕПОНИИ.

• ВРАЌАЊЕ НА ПРОТИВГРАДОБИЈНИТЕ РАКЕТИ ПРЕКУ КОИ СЕ 
СПРЕЧУВААТ НЕПОГОДИТЕ КАКО ШТО СЕ ГРАДОТ КОЈ ПРАВИ ГОЛЕМИ 
ШТЕТИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

• СИСТЕМИТЕ ЗА НАВОДНУВАЊЕ ДА ПОЧНАТ ДА ФУНКЦИОНИРААТ ОД 
ПОЧЕТОКОТ НА АПРИЛ, ОДНОСНО КРАЈ НА МАРТ ЗА ДА МОЖАТ ДА СЕ 
ПРЕЗЕМААТ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ МРАЗОТ И НАВРЕМЕНО 
ДА ЗАПОЧНЕ НАВОДНУВАЊЕТО

• ЗАШТИНИТЕ МРЕЖИ, ANTI – FROST СИСТЕМИТЕ, ИНСТАЛИРАЊЕ НА 
ВЕНТИЛАТОРИ, ЗАШТИТНИ ФОЛИИ ДА БИДАТ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА 
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ И ДА СЕ ЗГОЛЕМИ 
ПОДРШКАТА ЗА НИВ. 
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ЛОЗАРСТВО

Во 2016 година како последица на
измрзнување на овошките имав
загуби во просек околу 90%. Па така
одмоите5хектарисо јаболковнасад
во 2016 година од планираниот род
од 130 тони јаболка, јас набрав само
15 тони јаболка.Истото се повтори и
воследната2017годинакогакасните
пролетнимразови предизвикаа 70%
загуба на родот. А оваа година беше
„капак на се“ градот за кратко време
не удри три пати по ред и зад себе
остави пустош. Загубите се речиси
100 % и не знаеме што да правиме
народскикажаноготовотосепотроши
инемамекаде“велиЈовица.Задасе
заштитатво2016годинасеосигурале
во една осигурителна компанија, но
наместодабидатцелоснообештетени
од компанијата им понудија само
обештетувањезападнатитејаболката
од градот на почвата, а не и за
оштетените плодови на овошките.
Сетоатоагидоведедодополнителни
трошоциинервози, со тоае отворен
судскиспор.

„Ланиза5хектаријаболковнасад
требашедаплатамносигурителната
компанија од 110 000 денаришто е
самомојот дел одполисата од 40%,
плуснаоваасума60%ефинансираа
од државата што беше преголем
трошок за мене. Се разочарав од
осигурителнитекомпанииинесакам
повеќе да го осигурувам насадот“,
додава Јовица. И тој смета дека
проблемиотсоклиматскитепромени
можеда сенадминесовраќањево
функција на градобијните ракети и
да се инвестира помош за набавка
наантифростсистемизазаштитаод
мразноивоизаштитнимрежи.

ДаниелМитичодселоИванковци
е26годишенфармеркојобработува
150 хектари земјоделски површини
со претежно житарици и неколку
хектарилозовнасад.

„Климатските промени се
катастрофа за земјоделството
полошонеможешеданисеслучи,на
13јуниоваагодинападнаградини
турнаназемја400тонипченица,што
е 80% од родот за 2018. По градот
влеговмесокомбајнотвониватасо
пченица ама ожнеавме само слама,
аделодповршинитенеманидаги
жнеееме. Од лозјето очекувавме
принос за оваа година од 100 тони,
сега ќе набереме само 20 тоништо
енад80%загуба.Државатаморада
не обештети, а за следните години
да ги вратат градобијаните ракети.
Поголем дел од површините ни се
под закуп, па така оваа година на
сета мака треба да платиме 6000
евразакупнинанадржавата,доколку

можезакупнинаданеплаќамеоваа
година ќе биде добро за нас. Ќе
се мачима до година, ако не бива
работа ќе видиме што ќе правиме
и на што ќе се преорентираме, а
не се исклучува и можноста да го
напуштам и земјоделството и да
бегам во странство“ вели Даниел.
Земјоделецдабидешеистокакода
сихеројиодситестранитребадасе
боришпорачувамладиотМитич.

Љамчо Митров од Грдошорци
Струмичкосежалидеканапочетокот
на јулиоваа година5декарилозов
насадсеуништениодградот. „Сета
среќа што удри град во Ангелци, а
не фати во Грдошорци каде имам
1 хектар под пластеници. Сега со
климатски промени не се знае ни
кога врне, ни кога има град, ветер
иуштениекусонаглаватанасите
работи и ниските откупни цени. Не
знамдокадеќеодиработата,многу
млади од селата ни избегаа во
странство“,велиЉамчо

ЃоргиЧавдароводБогданциима
корнишони на 2 декари и пола од
насадотеподмрежазазасенчување,
аполане.„Корнишонитекоисепод
мрежазазасенчувањесеворедаоние
корнишони кои се на отворено без
мрежаимапоследициодклиматските
промени и имаме оштетување. На
горнителистовинакорнишонитеима
изгоренилистови,изгорениплодови
и абортирани плодови и горните
плодови се жолти. Лани имаше
сонце ама такви проблеми немаше,
тоа ни ја намалува цената и тие
корнишони не ги береме, затоашто
фирматаштовршиоткупне сакада
ги откупи“, вели Ѓорѓи. Според него
државататребадагисубвенционира
мрежитезазасенчување,задаможе
да го задржи квалитетот, бидејќи
нема квалитетно производство
на градинарски производи на
отворенобезкористењенамрежиза
засенчување.

Николчо Барбутов Босилово има
3 хектари земјоделска површина на
којаодгледувапретежноградинарски
култури и пченка. Градот удри на
почетокотнајули2018инапиперките
имамештетиод100%иплусимаше
и поплава од силните врнежи. Во
моите 44 години ваква катастрофа
немам видено. Бараме помош од
државата во реалната проценка
на штетите, но и да се најде начин
за помош во иднина како што се
враќањевофункцијанаградобијните
ракетиифункционирањенамерката
за осигурување без манипулации
на осигурителните компании“, вели
Николчо.l
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Лозарството во Република
Македонија е застапено
со површина од околу
23.000хектари,исовкупно

годишно производство од околу
230.000 тони грозје. Соодносот
на процентуална застапеност на
винското и трпезното грозје е 70-
30%. Освен производс твото на
трпезно (за свежа консумација) и
винско грозје (запроизводствона
виноидругиалкохолнипијалоци),
се поатрактивни се производи од
грозје со додадена вредност како
што е масло од семките од грозје,
ибрашнотоодсемкитеодгрозје.

БИОХЕМИСКИ СОСТАВ-Маслото
од семки од грозје е доста здраво,
бидејќи го намалува количеството
на маснотии во крвта, и помага во
обновување на клетките на кожата
и многу добро ја хидратизира,
трпи многу високи температури
(до 300 степени) и затоа е добро
и за пржење. Со постапката на
ладно цедење се добива масло кое
изобилувасовитаминЕ,олигомерни
проантоцијаниди. Маслото делува
антиоксидативно, го спречува
оштетувањето на клетките во
организмот, спречува оксидација на
мастите, и го спречува слепувањето
на тромбоцитите во крвните клетки.
Овиеефектиимаатповолновлијание
на спречувањето на срцевите
заболувања и атеросклероза,
запушување на крвните садови.
Според некои студии маслото
покажува подобро заштитно дејство
на клетките од комбинација на
витаминитеЦиЕ.Можедагизаштити
нормалните клетки од оштетувања
предизвикани од хемотерапија.
Ова масло е неколку пати посилен

антиоксиданс од Ц и Е витамините.
Со редовна употреба на ова масло
се подобрува квалитетот наживотот
на потрошувачите кои го користат.
Ова масло според некои експерти
е најквалитетно, многу богато со
витамини и минерали, побогато
дури и од маслиновото масло.
Поквалитетноемаслотодобиеноод
црнитесортинагрозје.

Семките од грозје во минатото
служелекакоотпадилиевентуално
какокомпост.Денесоваасуровинасе
повекесеупотребувазапроизводтво
намасло,којаемногуценетаиздрава
намирница.Овамаслосеупотребува
веќе десеттина години. Според
некоиистражувањакоисеправени
кај сортата Каберне Совињон која
е една од најзастапените сорти во
светот за производство на црвени
вина, од семките после процесот
на филтрација и таложење се
добива околу 10 % чисто масло.
Кај сортата Црн Бургундец од 22
кг просушени семки се добиваат 2
литри ладноцедено масло, додека
кај РајнскиРизлинг од 20 кг семки
се добиваат 1,8 литри масло. Во
зависност од сортата во просек се
добиваат од 8-15 % чисто масло.
Овамаслонаоѓаширокаприменаво
прехрамбената,козметичкатакакои
вомеханичарскатаиндустрија.Дури
и најпознатите Француски скапи
кремизарацесодржатвоголемудел
состојкиодмаслоодсемкиодгрозје.

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА МАСЛОТО -Послепроизводството
на црвено вино, комињето се
издвојувапослецадењето,исеврши
просејување само на семките од
комињето. Потоа следува процесот
на сушење на семките, кој е многу

важен процес во производството. За
квалитетотнамаслотодабидедобар
потребно е влажноста во семките
дабидепод8%.Послесушењетона
семките и прочистување од разни
примеси (покожица и сл.) следува
процесот на ладно цедење, каде
температурата не смее да надмине
50 целзиусови степени. Семките
се ставаат во преса која е многу
слична на преса за мелење на
месо. На крајот од пресата излегува
пелет, апред крајотна сито сецеди
маслото.Цедењетоможе да биде на
2начинаитоасоЛадноцедењеисо
СуперкритиченСО2 (којаеекстремно
скапа технологија). Предноста на
вториотначиннацедењеетоаштосе
издвојува100%маслоодсемките.

Има доста висока цена - На
светскиотпазарнаголемоовамасло
се продава по цена од 55 евра за
литар,додеканамалоипо14евра
задецилитар(100мл).

Од семките коишто поминуваат
низ пресата се добива пелет, т.е
суровиназановнуспроизвод атоа
е брашно од семките од грозјето.
Брашното се добива со мелење на
остатокот од семките (пелетот) кој
се добива после ладното цедење
на маслото. Овој производ е многу
богат со антиоксиданти, особено со
Ресвератрол кој е многу важен за
кардиоваскуларното здравје. Има
истражувања кои докажуваат дека
спречува настанување на рак на
дебелотоцрево.

Цената на брашното од семки
од грозје е доста висока и на
малопродажба изнесува околу 18
евразакилограм.l

ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛО И 
БРАШНО ОД СЕМКИ ОД ГРОЗЈЕ

Пишува: М-р Дарко Илиев

ЛОЗАРСТВО



Со подобрување 
на квалитетот на почвата  
до поголеми приноси

Пишува: 
Дипл агр.инж Мирослав Васовиќ

Грижатазаквалитетотнапочвата
е прв услов за квалитетно
земјоделско производство. Од

досегашната земјоделска пракса
во Република Македонија во
земјоделското производство малку
или воопшто не се зема предвид
квалитетот на почвата. Истата се
обработува на конвенционален
начин или според искуствата и
праксата на одделните земјоделски
производители, со прекумерна и
неконтролиранаупотребанавештачки
ѓубрива и заштитни средства со
што видно се нарушува структурата
на почвата и нејзините својства.

 УПОТРЕБА НА ПОДОБРУВАЧИ 
НА ПОЧВА

Поизвршенатапочвенаанализа
потребно е да се коригираат
недостатоците и да се надоместат
хранливите материи во почвата,
да се подобри нејзиниот водно-
воздушенитоплотенрежимидасе

избалансираpHвредноста.Сетоова
подразбираисоодветнотретирање
со примена на подобрувачи на
почва. Со подобрувачите на почва
сепостигнуваефектотнаподобрена
структура и својства на почвата, а
со тоа се постигнуваат поголеми
приноси со помалку ѓубрива и
заштитнисредства.Сотретирањето
почватастанувалеснаирастресита,
попогодназаобработка,бидејќисе
намалува нејзината пластичност и
лепливост. Исто така се балансира
pH вредноста на почвата и се
подобрува нејзиниот капацитет за
размена на позитивните јони. Со
еден збор се креираат идеални
услови за правилен раст и развој
на растенијата. Од досегашното
искуство од примената на
подобрувач на почва во соработка
со Агенцијата за поттикнување
на развојот на земјоделството
на повеќето извршени опити на
различни земјоделски култури
во повеќе региони во Република
Македонија беа постигнати
значајни позитивни резултати
особено кај оризот. Силициумот во
составот на подобрувачот на почва
ја интензивира фотосинтезата,
придонесува за раст и развој на
цврсто стебло и прави механичка
заштита. Благодарение на
силициумот растенијата се
поотпорни на абиотски и биотски
стресови.

ЗГОЛЕМЕНИ ПРИНОСИ И НАМАЛЕНИ 
ТРОШОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

НаоризовополевоселоЧифлик,
Кочанско на површина од 1 декар
приносот кај третираната парцела
беше930кгоризоваарпасорандман
60, додека пак кај две нетретирани
парцелиистотакасоповршинаодпо
1декарвкупниотприносбеше650кг
арпасопомалрандман.Ефектитево
оризопроизводствотосеогледаатво
побрзото проникнување, скратеното
временавегетација,забрзанрасти
развојнастеблото,подобробратење,
а во понатамошните фази оризот е
понапреденипораностасувазаже-
тва.Притоаупотребатанаѓубривасе
намалуваза50%.

НАМАЛЕНА ПОЈАВА НА ПЛЕВЕЛИ

Со своите физичко-хемиски
својстваподобрувачотнапочвапри-
донесувазазначителнонамалување
напојаватанаплевелитекајоризот
(диво просо, див ориз острика, ки-
селатрева,црвеноризик`ндра)со
што му овозможува на растението
побрз и порамномерен развој. Со
самото тоашто ги сузбива плевели-
теимамедрастичнонамалувањена
употребатаназаштитнисредства, а
со тоа се добива поеколошко и по-
економично производство. Подоб-
рувачот има продолжено дејство до
5 години, така што предностите од
неговатаупотребаседолгогодишни,
гинамалувасевкупнитетрошоциво
оризопроизводството, а финалниот
производстануваконкурентен.



Наслов
во два реда

Поднаслов
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Наднаслов РУБРИКА

Предности од употребата 
на ТЕРАГРАМИН 

Подобро искористување на 
водата  и хранливите 
материи во почвата 

Зголемен капацитет на  
почвата  за размена  на 

позитивните јони 

Зголемена плодност и 
подобра структура на 

почвата 

Можност за употребува во 
органско производство – 
потврдено од ПРОЦЕРТ 

Регулирање на топлотниот, 
воздушниот и водниот 

режим на почвата 

Минерален подобрувач на почва, за поголеми приноси на Вашите 
земјоделски култури! 

Скопски Легури ДООЕЛ Скопје 
Тел.:+389 (2) 2603 406/+389 (2) 2603 427/Факс:+389 (2) 2603 400 

16-та Македонска Бригада, бр.18, 1000 Скопје, E-mail: kontakt@skopskileguri.com 

Подобрен квалитет на 
почвата со регулирање на 

нејзината pH вредноста 
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ЗАШТИТА

Пишува:  
Дипл зем. Инз. Ванчо Захариев

Одгледувањето на гравот и бора-
нијата може да биде попречу-
вано или оневозможено покрај

оддругиболестииодболеститечии
причинителисебактерии.Кајнаспо-
мали или поголеми штети се причи-
нуваат од бактеријата Xanthomonas
campestris pv.phaseoli (Smith) која ја
причинува болеста бактериски при-
гор, потоа бактеријата Psudomonas
syringae pv.phaseolicola (Bukholder)
и бактеријата Cortobacterium (Clavi-
bacter) flaccumfaciens (Hedges) при-
чинител на бактериско венење на
гравотиборанијата.

БАКТЕРИСКИОТ ПРИГОР може
да предизвика значителни штети на
двете култури.Симптомите се јавува-
атнаситенадземниделовинарасте-
нијата.Присеидбаназаразеносеме
со ова бактерија дел од растенијата
во никнењето загинуват. По котили-
доните(првоизлезениотпарлистови)
се појавуваат воденсти петна-дамки
коиакогоопфатативрвотнарастење
котилидоните остануват слепени, а
поникнатите растенија умират. Врз
вистинската лисна маса симптомите

се пројавуват во вид на ситни-точко-
видни петна-дамки кои се разрасту-
ват во поголеми со црвенокафеава
бојаопколенасотеноквенец–појас
сожолтабоја.Доколкуусловитесепо-
волниидамките–петнатагиопфаќа-
атпоголемиотделодлистовитеистите
седеформират,прегоруватипаѓаат.А
акобактеријатанавлезеивоспровод-
ните садови на растението почнува
да се гледа покафенување на второ-
степенатанерватураналистотпокое
следипокафенувањеинацентрална-
тажиланалистотиопаѓањеналистот.
По стеблата и гранките се појавуват
издолжени темнозелени петна кои
постепено стануват црвено-кафеави.
По зелените чушки симптомите се
појавуваатвовиднаситниводенести
петненца коипостепенопотемнуваат
и се сушат. Семињата во тие чушки
остануваат ситни неисхранети и со
жолта боја. Од сите нападнати дело-
винарастението,посебноодсемето
се оделува жолтеникава течност кој
се сосушува во вид на тенки луспич-
ки. Бактеријата причинител на оваа
болестеграмнегативнаианаеробна
која се сочувува воживото-способна

во заразеното семе од 5-7 години, а
во нападнатите растителни остатоци
донивнотораспаѓањекаденејзината
живото-способностдостабрзосеоне-
возможуваодстрананадругимикро-
организми.

Разнесувањето на болеста е
овозможено од дождовните капки,
инсектите, при спроведување на
агротехнички мерки, посебно кога
растенијата се мокри. Силен развој
наболестасенабљудуваприумерено
високи температури, чести врнежи,
обилниросиивисокарелативнавлага
навоздухот.Садењетовомногувлажна
почва помага во забрзан развој на
болеста.Растенијатастануватособено
чуствителнивопериодотнацветање
приштопосилносенапаѓатдолните
постари листови. За контрола на
појавата и распространувањето на
болеста потребно е, семето да е од
подполно здрави семенски посеви,
дезинфецирано со излагање на две
неделинасонценаистотоиизвршено
одстранување на заболени семиња.
Исто така агротехничките мерки и
бербататребадасеизвршувааткога

БАКТЕРИОЗИ 
КАЈ ГРАВ



ЈУЛИ2018|21

се кога нема роса. При појавата на првите симтоми на
болестаиблагопријатниусловизаразвојнаистататреба
да се изврши третирање со 1% -на бордовска чорба и
другипрепаратинабазанабакар.

Во меркантилно приизводство доволно е едно тре-
тирање,азасемепроизводстводветретирања.Потребно
еивнимателноуништувањенарастителнитеостатоцина
крајотнавегетацијатаиупотребанапоодпорнисорти.

ОРЕОЛОВ (прстенест) пригор по гравот и боранијата
имасличностнапојавенитесимтомисобактерискиотпри-
горприштоиститеварираатвоголемастепенодусловите
насредината.Акосезасаденизаразенисемињаболеста
серазвивасистемноприштовоеднислучаиимаакутен
карктеризразенсобрзразвојнаистата,појаванажолте-
ењеивенењенадолнителистовиследеноодпредвреме-
ноизумирањенарастенијата.Водругислучаизафатените
растенијазаразатапротекувапобавноприштолистовите
нанападнатитерастенијастануваатжолтеникави,аврвни-
телистенцаседефомираниимозаичнопрошарани.Преку
дентарастенијатавенатзапрекуноќпакдасевозвратат
исетакадокрајотсооформувањеисозревањеначушка
созаразеносеме.Локалниотразвојнаболестасеманифе-
стирапрекупојаванапоединечникафеавипетнанакоти-
лидонитеилимногубројниситни(1-4мм)имазнипетнапо
листовитекоипокасносесосушуваат(одумират).Најкарак-
теристичен симптомипо кој се нарекуваи по кој се раз-
ликуваоваболестепојаватанаширок(1-3см)бледозелен
ореол(прстен) околу петното(дамката) која е резултат од
оделенитетоксиниодстрананабактеријата.Заразликаод
предходнатаболестпеѓитетукапореткосеспојуватмеѓу-
себевршејкиделумноилицелосноуништувањеналистот.

По стеблата ова болест формира надолжни мазни
вдлабнатинисоцрвенокафеаввенецкоикајмладитерас-
тенијачестонапукуваат.Помешункитепетната-дамкитесе
многубројни,ситнииокруглестиокрајчувајкисесокафеав
венец.Заразените семиња сежолтеникаваили кремова
бојаисонискартливост.Понивсенабљудуватситнипо-
дуетининаликнаподуетининаправениодубоднаинсекти.
Одситенападнатиделовиизтекувабактеријаленексудат-
секрет.Причинителотнаоваболестебактеријакојаможе
дасепројавиводверасивозависностодреакцијатана
гостопримникот.Погравотиборанијатасераспространува
прекузаразеносеме,раниипрекустомитенарастенијата.
Развојотиевоспроводниотсистемнарастенијатаодкаде
навлегувавопаренхимскототкиво.

Заразликаодпредходниотпричинителсвојотразвојго
одвиванапониски температурипорадикоеипојаватада
бидепорановоодноснадругатакогарастенијатасеиво
почуствителнафазипорадиштоиштетитесепоголемиод
истатаОптималантатемпературазанејзинразвојеоколу20
целзиусовиприштозаразликаодпредходнатаповеќеги
напаѓаврвните,апослабосреднителистовинарастенијата.

Сузбивањетонаоваболестенаистначинкакоикај
предходната.

БАКТЕРИЈАЛНОТО ВЕНЕЊЕ НА ГРАВОТеболестпри
којапризасадувањетосозаразенисемињаделодпоници-
теимладитерастенијазагинуват,аразвојотнаостанатите
растенијаесилнооневозможуван.Полисјатасепојавува
вовиднапетна-дамкивокоиткивотоезавенатоиодуми-
ра,апостеблотосепојавувавовиднанадолжнирѓесто-ка-
феавипригориинатиеместарастенијатасепрекршуваат.
Макариредкопокрајнерватуратаначушкитесепојавуват
воденсатиивициодкојиистекувабактеријаленсекрет.

Бактеријатапричинителнаовазаболувањеопстојува
во растителните остатоцидо 2 години,а во семето до 25
години.Заразувањето на растенијата го прави само пре-
кураниивоглавносеразвивавоспроводнитесадови,а
поретковопаренхимскотоидр.ткива. нарастението гос-
топримник. Најсилно болеста се појавува при воздушна
температурамеѓу16-28ºСинискавлаганавоздухотодкое
произлегувадеказасушниреониможедаправизначајни
економскиштети. За нејзино сузбивање се препорачува
спроведувањенатригодишенплодоред(еднашво3-риго-
диниграв),употребаназдравонезаразеносемеиповре-
менпрегледнапосевитесоцелнавременоодстрнувањеи
уништувањенаболнитерастенија. 

ОБИЧНА БАКТЕРИСКИ ПРИГОР(пламеница) 
-Xanthomonas campestris pv.phaseoli СИМПТОМИ НА 
ЛИСТ И ДОЛУ СИМПТОМИ НА МЕШУНКА И ЗРНО

ОРЕОЛОВ ИЛИ ПРСТЕНЕСТ ПРИГОР(пламеница) 
Pseudomonas syringae pv.phaseolicola- симптоми по 
растението и по мешунката и зрното -долу

БАКТЕРИСКО ВЕНЕЊЕ КАЈ ГРАВОТ –Cortobacterium 
(Clavibacter)flaccumfaciens СИМПТОМИ ПО ЛИСНАТА 
МАСА 

БАКТЕРИСКО ВЕНЕЊЕ КАЈ ГРАВОТ –Cortobacterium 
(Clavibacter)flaccumfaciens СИМПТОМИ ПО МЕШУНКИТЕ 
И ЗРНОТО l
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Во светот, околу 30 милиони луѓе
секојдневно консумираат млечни
производи од кобила кои како

навика наследена од нивните предци.
Научните сознанија откриле дека
млекото од кобила по својот хемиски
состав,исвојстваприпаѓаатнатипотна
млекокоезаедносомлекотоодмагарица
се најмногу слични на човечкотомлеко.
Поради ова, денес особено млекото од
кобила се произведува и продава во
значителни количини како луксузен
производвоекономскиразвиенитеземји.

Бенефити од користењето на
млекотоодкоњиМлекотоодкобилиго

конзумираатлуѓекоиштосеалеричнина
кравјомлеко,ноистотакагоконзумираат
издравилуѓепорадипозитивниотефект.
Посебно има позитивно влијание кај
куѓекоиштоимаапроблемисокожата,
абдоминални и цревни проблеми.
Порадитоаштојазајакнуваистимулира
цревнатафлораиматаболизмот,млекото
од кобили позитивно влијание врз
здравјето на лицето кое го конзумира.
Коњското млеко за конзумирање се
препорачува и при матаболитички
проблеми, нередовна столица, кожни
проблеми, премногу висок холестерол,
ослабенизглобови,ракиприсимптоми

на менопауза. Исто така ја зголемува
кондицијата кај луѓето. Многу болести
кај луѓето се предизвикани поради
нарушенацревнафлора,којаштоможе
дапредизвиканедостатокнаминерали
ивитаминиинамаленаотпорност,која
што пак предизвикува инфекции и
воспаленија и сето ова оди во корист
на лошите бактерии. Подоцна овие
бактериисоздаваатотровниматериикои
гииритираатцреватаиможатдабидат
префрлени во крвотокот. Иритираните
црева предизвикуваат дијареа или
констипација(запек).Доколкуотровните
материи се абсорбираат во крвта
предизвикуваат замор, главоболка,
преоптоварувањенацрниотдроб,дурии
форминаегземи,псоријаза,бронхитиси
астма.Соконзумирањенакоњскомлеко
се стимулира зголемување на добрите
бактерии во цревната флора, што
резултира со спречување на ширење
на лошите бактерии и намалување на
абсорбирање на штетни (таксочни)
материивокрвотокот.Сооваобновува
полезнатацревнафлораисезголемува
отпорноста на организмот, а со тоа и
шанситезазаболувањаиинфекциисе
намалуваат.

Млечни 
производи  
ОД КОПИТАРИ

СТОЧАРСТВО

Пишува:  Проф.др. Ѓоко Буневски
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Коњскотомлеконаопштотофизич-
коздравјевлијаетакашто:

• мудаваповеќеенергијана
организмот;

• јаподобруваотпорностана
организмот;

• јазголемувавиталноста;

• гоподобрувазакрепнувањетона
организмот;

• имапозитивновлијаниена
менопаузниотфеномен;

• запоцврстизглобовиипризамор
намуслулите;

• доброепринедостатоцина
минералиивитамини;

• гоконтролиранивотона
холестерол;

• доброепристрес,замори
вознемиреност;

• поволновлијаекајстарилица;

• какозаменазамлекокајлицакои
штосеалергичнинакравјомлеко.

Употребата на млекото од кобили
прилечењенаболестинабелитедро-
бови и дишните патишта позитивно
влијаекајхроничниинфекции,заразни
иалергенипроцесивоорганизмот.По-
радиовамлекотоодкоњипретставува
важентретманпризаболувањанадиш-
нитепатишта.

Кајоштетеносрцеинарушувањена
циркулацијата:

• кај пациенти со висок крвен
притисок, конзумирањето на
млеко од коњи има очигледни

подобрувања во целокупното
здравјеидоаѓадонамалувањена
крвниотпритисок,

• при анемија - млекото од коби-
ли содржи повисока содржина на
железо отколку мајчиното и мле-
котоодкрави.Соконзумирањена
млекотоодкобилихемоглобинотсе
зголемувазанеколкупати.

КОРИСТЕЊЕ НА МЛЕКОТО  
ОД КОБИЛИ КАЈ ЛИЦА  
ЗАБОЛЕНИ ОД РАК

Млекото од кобили влијае на
целокупниот имунитет, го стимулира
детоксицирањето (на црниот дроб,
внатрешните органи, потните жлезди
итн) ја подобрува состојбата на крвта
и добро е за користење за време на
терапија против рак. За време на
лекувањето од рак телото е подложно
на зрачење, хемотерапија како и
хируршкизафатипорадитоанесесамо
канцерогените клетки подложни на
удар,тукуиздравитеклеткиидоаѓадо
опаѓање на косата, цревни проблеми,
имунитетски, кожни и други проблеми.
Порадитоа,пациентоттребадакористи
млеко од кобили, кое што овозможува
активирањенаимуниететот,поттикнува
детоксикацијанацрниотдроб,цревата,
бубрезите и кожата, а на пациентот
му дава енергија. Пациентот може да
користмлекоодкобилииликапсулирано
млековоправ.

ЈОГУРТ ОД МЛЕКО ОД  
КОБИЛИ И МАГАРИЦИ 

Од млекото од кобили и магарици
може да се произвеува и јогурт со
помош на почетна (стартна микробна
култура) којаштоисто такасекористи
иприпроизводствонајогуртодкравјо
млеко.Течниотјогуртепоприфатенкај
потрошувачите во однос на цврстиот.
Кознумацијатана јогурт емногуниска
поради навиките на потрошувачите,
непостојаниот пазар и слабиот
маркетинг.

СИРЕЊЕ ОД МЛЕКО ОД  
КОБИЛИ И МАГАРИЦИ 

Млекото од кобили и магарици
содржи многу помалку казеин во

однос на млекото од преживари,
односно постојат значајни разлики во
структурата на протеините. Поради
многу ниската количина казеин многу
е тешко да се произведе сирење од
млекотоодкобилиимагарици.Сопомош
на технолигијата за производство на
албумински сирења (скута) се добива
груш со лоша конзинстенција и може
дасезаклучидекамлекотоодкобилии
магарицинееповолнозапроизводство
на сирења. Меѓутоа постои значаен
интерес кај производителите на
квалитетни сирења за додавање на
млеко од кобили и магарици (од 1%
до 3%) во млекото од преживари,
бидејќимлекотоодмагарициикобили
има висок процент на лизозими кој
го инхибира непосакуваниот развој
на микроорганизми. Ова најчесто
се случува при произведување на
сирењаоднепастеризираномлеко.Во
италијанското сирење Grana Padano
во спрелувањето на расипувањето на
сирењето се додаваат протеини од
јајца, но бидејќи протеините од јајца
можат да предизвикаат алергиска
реакција кај конзументите се користи
млеко од магарици и кобили, а не
се забележани органолептички
разлики при производството на
традиционален начин и при начинот
во кој седодавамлекоодмагариции
кобили. Млекото од магарици освен
во кравјомлеко, може да се додава и
во овчо млеко при производство на
сирење и се забележани прозитивни
влијанија по 60 дена од зреењето
на сирењето. Бројот на колиформни
микроорганизми бил намален. За да
се намали расипувањето на сирењето
предизвикано од колостридиум,
колиформни и други микроорганизми
се препорачува додавање на едно до
2,5литри млеко од магарица во 100
литримлекоодкрави,овцииликози.

Сирењето во коештопроцентот на
млекоодмагарицаеповисокодмлекото
од преживари е сирењето «Pule».
Сирењето се произведува одмлеко од
магарица и козјо млеко, во однос 60
спрема 40 и за едно килограм сирење
потребнисе25литримлеко.Сирењето
е со мека конзистенција и со изразен
вкус.l
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ПЧЕЛАРСТВО

Промена на 
матицата
Промена на 
матицата

Пишува: Раде Каранфиловски

Во сегашното пчеларење
потребна е честа промена на
старитематицисонови(млади).

Честите заштити од вароатамногу ја
оштетуваат и исцрпуваат матицата.
Пчелите работнички во активниот
периодживеатнајмногу5до6неделиа
затоавремеможебиќеизвршимедве
до три заштитиодвароа, тоанекако
работничкитепчели ќе го преживеат
нозаразликаоднивсотоадостаќеја
намалатдолжинатанаживотниотвек
и виталноста на матицата која треба
дадоживеемногуповеќезаштитиза
нејзиниотживотен век, такашто таа
после првата година е исцрпена и е
за менување, додека втората година
нејзината смена е задолжителна ако
сакаме пчелното друштво да биде
доволно јако. Многу многу ретко се
случува и добрите матици добро
да несат и после втората година.
Интензивнотопчеларењеуштеповеќе
ја истоштува матицата така да иако
е витална нејзината спермотека е
празнааданегинаведувамеразните
заболувања кои уште повеќе ќе ја
забрзаатнејзинатасмена.

Смената на матицата во
пчеларството е доста сложена работа
и никогаш неможе да се гарантира
100% сигурност на примање една
истапостапкаможедададеразлични
резултати.

Примањето на новата матица
зависи од многу работи: нејзиниот
квалитет, физичката состојба, носи-
воста,начинотнакојтааедобиена,
времетопоминатовотранспортниот
кафез,младостанапчелитекојтреба
дајапримаатиуштемногудругиус-
ловикоитребадабидатисполнети.

Јас моите матици за своја упо-
требаизапазаротпрвогитестирам
созатворенолеглоапотоа гидода-
вамводруштвата.

Пчелитебезгрешно јапознаваат
својата матица и разликата помеѓу
две матици е пресудна. Колку раз-
ликатаепоголематолкуприемотма-
тицатаепотежок,нониенеможеме
никогашдапроизведемедругаиста
такваматицаидасакаме.Воприро-
датанемадвеистиработи.Восекое
друштво постои голема љубов кон
сопственатаматица.

Закратковремепоотстранување
на старата матица пчелите ќе се
осетат сирачиња (без мајка) па кај
нив ќе настане стресна состојба па
од тој стрес често ќе воспостават
врска со новата матица и преку
кафезоткојјаштитиодуклопчување
и смрт.Пчелите преку отворчињата
од кафезот со својте шмукалки
почнуваат да ја хранат матицата и
да пренесуваат дел од нејзините
феромони по друштвото и полека
гризејки го шеќерното тесто ја
ослободуваат. Ослободената матица
има доста позитивни особини кои
пчелитегипрепознаваат,јапримаат
и засакуваат повеќе од првата
матица бидејки обично втората
матицаподобронесе,атоапчелите
инстинктивногочувствуваат.

Сеслучуваматицатапослеосло-
бодувањето од кафезот да ја убијат
и исфрлат од кошницата. Ваквите
друштва примаат само матици кои
тие сами ќе ги произведат и никој
друг.Заподоброда јапримаатпче-
литеновододаденатаматица треба
да се обезбедат некој услови, а тоа
бибилe:

1 Матицатакојајадодаваметреба
да е затворена во транспортен
кафез обезбеден со храна а со
истатахранаезатворенкафезот.

2 Пчелитекоијаследелематицата
вотранспортниоткафезпожелно
едасеотстранатпридодавање-
то бидејки тие ја зголемуваат
агресивноста на примачкото се-
мејство.Затоадруштвотиепче-
ли се туѓи и непожелни (страно
теловодруштвото)
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3. Друштвото да е без матица, да
нема друга неоплодена матица,
да нема лажниматицииако тие
сеуштенепочналеданесат.

4 Матицата во кафез треба да се
постави во делот од кошницата
кадеиманајповеќепчелинади
нарамкитеипомеѓурамките,но
преку отворите да има можност
пчелите да контактираат со ма-
тицата.

5 Отворотодкафезотдаезатворен
сошеќерномеденотестоаподо-
давањето на матицата друштво-
то недела дена да не се отвара.
Многуеважновоприемкакосе
движиматицатапосаќетокогаја
ослободаттаатребадабидебрза
соуедначенодвижење.

6 Многу лесен и сигурен начин на
додавање на матица е употре-
бата на посебно изработена ок-
руглакапачкасодијаметарод10
сантиметри, капачката од едната
страна е покриена со мрежа со
отвори 3,5 на 3 мм а од другата
страна е отворена се бара повр-
шинананекојарамканакојаима
отворенолегломалкумединеш-
топразниќелии.Натааповршина
сепоставувакапачкатааподнеа
сепуштаматицатаисепритиска
капачкатавосаќетосоцелмати-
цатаданеможедаизлезе.Заден
дваматицатаќеснесенекоејајце
вопразнитекелииапотоаполека
може да се пушти од под капач-
ката.Многуеважноповршината
која е покриена со капачката со
мрежадаедостапноприсуството
напчелитенасаматамрежа.

Јас матиците најчесто ги мену-
вам по системот на разројување на
друштвото. Кога друштво ја менува
матицатаоднегоправампривремен
рој (нуклеус) во кого додавам: оп-
лодена матица, неоплодена матица
илизрелматичњак.

Сегаќе гиопишамидвата типа
наразројувањебидејкиработамисо
ДБисоЛРкошници.

КајДБкошницијанаоѓамматица-
таијатргамнастрана,аоддруштво-
топравамеденобиленнуклеус(рој)
вокојставамдведотрирамкилегло
а дополнително ќе истресам легло
одтрирамки.Матицатаќејавратам
во основното друштво и ќе дода-
дамдвесатниосновивоосновното

друштво и над него еден медишен
наставок. Рамките кои се одземени
се претходно со отворено легло со
тоа ја намалувааат работата во ос-
новнотодруштвоајазголемувамсо-
бирнатамоќодневработенитепчели
ипчелитекоиќесеврататоднукле-
усот.Нуклеусотсотрирамкилеглои
пренесенипчелиодуштетрирамки
изобилувасопчелиа старитеќесе
вратат во основното друштво. Овој
нуклеустребадаеодалечен10до20
метраодосновнотодруштво.Наред-
ниот ден ќе се вратат сите летачки
пчели,авонуклеусотќеостанесамо
леглосоизобилствонамладипчели.
Овде може да додадеме: оплоде-
на матица, неоплодена матица или
зрел матичњак, а можеме да го ис-
користимеикакостартеривакасме
добиленоводруштвосоновамлада
матица кое можеме преку весник
да го споимесоосновнотодруштво
веднаш штом матицата почне да
несе јајца.Пожелно е да ги остави-
ме извесно време да несат оделно
дветематиципатаказајакнатидве-
те семејства да ги споиме иили да
гоупотребимезадругодруштвокое
не е добро а овој нуклеус да биде
како корегирачки. Во ЛР кошници-
те земам еден празен наставок во
којставамдведотрирамкисолегло
идополнително тресамуште2до3
рамки пчели. Потоа над основното
друштво ставамматична решетка и
над неа медишен наставок и потоа
ја враќам старата матица во пло-
диштето.Надмедишниотнаставокк
поставувам непропусна (глува) пре-
града а над неа новоформираниот
нуклеус. Во нуклеусот додавам: оп-
лодена матица, неоплодена матица
или зрел матичник а потоа вториот
ден откако ќе си заминат старите
пчели друштвото го прихранувам.
Долниот наставок плодиштето има
достапчели.Односномногупомалку
ќе се грижи за леглото а повеќе ќе
собиранектар.Доброедасеостават
и двете семејства да работат како
двосемејно друштво барем 50 дена
ипотоадасесмешаатсотргањена
непропуснатапреградаиматичната
решетка.Понекоевремеќејаснема
еднатаматица (најчесто старата) па
друштвотоќестанеедноматично.

Покрајменувањетонастаратамати-
цасоовасмедобиледостакорист:
• Ситепчелинектарособирачкисе

собранивоосновнотодруштвои
носатнектар.

• Вонегоимаимладипчеликоисе
нектаропревземачки.

• Одгледувањето на легло е све-
дено на минимум, а со тоа мно-
гу е зголемен приносот на мед,
семјствотовостреснасостојба.

Нуклеусот влегува во биолошка
пауза што е доста корисно за про-
должување на животниот век на
пчелите, но влегува и во стресна
состојбаасотоапримасештоќему
се додаде: матица било каква, ма-
тичникили ларви за старт.Ваквото
семејствоможедаработиоделноод
производнотоиобезбедимногупче-
лиаповременоможесопчелидаго
помага основното друштвосо пчели
излетничкисоменувањена страни-
те или да се смеша со него. Многу
важно е тоа што ова друштво про-
изводствотонатрутовиесведенона
минимимасотоазаштедувамемно-
гухранабидејкизаодгледувањена
едентруттреба5патиповеќехрана
отколкузаеднапчелаработничка.

Со новоформираното семејство
може да правиме најразлични ком-
бинации,дасоединувамедведруштва,
двоматичнидруштва,дагизачувуваме
слабитесемејстваасмеобезбедилеи
еднамладаматица која ќе ја замени
старата истрошена матица.Многу ва-
жноештосоздаваголемоколичество
напчелисомногудобарквалитет.

Јас младите матици при пла-
нираната замена најчесто ги мену-
вам по системот на разројување на
друштвото кое прима матица одно-
носно од него правам привремени
роеви нуклеуси во исклучителни
случаеви кога немам време за тоа
додавањетонаматицатаговршамсо
земањенаматицаоднекојпретход-
ноформираноплодњаккој гоимам
во пчеларникот и со додавање во
затворенкафез,меѓутоаприемотна
ваквитематициенештопотежок.l
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АКТУЕЛНО

ПОВЕЌЕГОДИШНИТЕ НАСАДИ КАКО И ДРУГИ КУЛТУРИ ВО НАШАТА ЗЕМЈА, ВО ПОМАЛА ИЛИ ПО-
ГОЛЕМА МЕРА СЕ ЗАГРОЗЕНИ ОД ГРАД. ГРАДОТ СЕ ЈАВУВА ВО РАЗЛИЧНА И НЕПРЕДВИДЛИВА 
ЗАЧЕСТЕНОСТ И ИНТЕНЗИТЕТ. ГЛОБАЛНИТЕ КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ СЕ ОДРАЗУВААТ НА ДВА 
НАЧИНИ: ГРАДОТ ПАЃА СЕ ПОЧЕСТО И СЕ ПОИНТЕНЗИВНО, А ЛЕДЕНИТЕ ТОПКИ СЕ СЕ ПОКРУПНИ, 
ОДНОСНО ВО НЕКОЈ СЛУЧАЕВИ ДОСТИГНУВААТ ВЕЛИЧНИНА НА ТОПКА ЗА ТЕНИС

Повеќегодишнитенасадикакоидругикултуривонашата
земја,вопомалаилипоголемамерасезагрозениод
град.Градотсејавуваворазличнаинепредвидлива

зачестеностиинтензитет.Глобалнитеклиматскипромени
сеодразуваатнадваначини:градотпаѓасепочестоисе
поинтензивно,аледенитетопкисесепокрупни,односно
во некој случаеви достигнуваат величнина на топка за
тенис. Сосема е логично производителите на овошје и
грозједасеборатпротивовиевременскинепогоди.Градот
сепочестоепроследенсосиленветариневреме,пришто
таквата комбинација предизвикува големи оштетувања
иповрединанадземнитеорганинаплодовитесоможни
повеќегодишни штетни последици. За заштитата на
повеќегодишните насади од град се применува: Систем
на анти-град проектили Ракети, Подигање на анти-
град мрежи Во некој земји се користат авиони кој ги
расчистуваат градоносните облаци преку испуштање на
сребро- јодидвооблаците.Анти-градмрежи,особенокај
новите, современи, густи насади, кој стануваат составен
дел на современото овоштарство. Тие нудат најефикасна
заштитаодград.Најчестосекористатвоовоштарствотово
развиенитеЕвропскидржави (Италија,Францијаидруги
државичленкинаЕУ).Најголемозначењеиприменаимаат
возаштитанависокопродуктивнитеовошнивидовииво

ЗАШТИТА ОД ГРАД СО 
ПРОТИВГРАДОБИЈНИ 
МРЕЖИ

Пишува:  Деспина Кртевска
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производството на саден материјал.
Како ограничувачки фактор на оваа
мерка на заштита од град влијаат
високите цени за имплементација
насистемотна10000еврапохектар.
Употребата на анти-град мрежите
овозможува целосна заштита на
родот, како и на самите растенија,
и во услови на екстремно високи
температуригиштитирастенијатаод
изгореници.Важноедасепотенцира
дека анти-град мрежите треба
ефикаснодагиштитатрастенијатасо
непроменетикарактеристикинеколку
децении.Задасепостигнеова,анти
градмрежатаморадабидесоставена
од високо квалитетни механички
карактеристики.

СТОЛБОВИ

Основатанапротив-градмрежи-
тесепотпорнииноснистолбови,на
кој подоцна се поставува и прицвр-
стува анти-град мрежата. Системот
можедабидепоставеннабетонски
или дрвени столбови. Многу ретко
се случува во внатрешниот дел да
се постават дрвени столбови, а на-
дворешните, главни столбовида се
бетонски. Растојанието помеѓу стол-
бовитеенајмногуод8-10м.

БЕТОНСКИ СТОЛБОВИ 

Се користат во регионите којшто
немаат соодветни дрвени столбови,
во регионите кој имаат камени
земјишта каде што столбовите
неможатдасевградатдлабоко, како
ивоподрачјатакадештонемаголеми
мразови (Италија, Грција, Шпанија).
Се користат столбови од квалитетен
бетон од минимална висина –
должина од 4,0 м – за внатрешните
столбови и минимално 4,5 м за
страничните и аголните столбови.
Висината на столбовите зависи од:
висината на овошките (виновите
лози), растојанието помеѓу редовите
(системнапоставувањеназаштитната
мрежа – рамен или кос), висината
на користената механизација. При
изработката на бетонските столбови
од преднапрегнат бетон се користат
посебникалапи,вокоиподолжинана
определенорастојаниесепоставуваат
жици за зајакнување. Потоа се
нанесува висококвалитетна бетонска
смеса, која нетреба да содражи
делови од органски материјали.
Столбовите се оставаат определено
времедасеисушатистврднат,апотоа
се вадат. Жиците за затегнување
можатдасесобератисотоананекој
начингособираатистолбот ,сошто
се одржува масата на определено
растојание. Не се препорачуваат
столбови со пресек помал од 7*8см,

на секој 8 м, или 8*8,5цм (со 12
затегнувачки жици во пресекот на
столбот) На краевите на парцелите
се користат столбови со поголем
пресек 9*9,5см (со 18 затегнувачки
жици) или подебели што зависи
од должината на редот. Предности
на бетонските столбови се: голема
цврстина (погодни се за главни-
крајни столбови) и долготрајност.
Негативностинабетонскитестолбови
се:помалатаеластичностисклоноста
кон кршење, значително поголема
тежина (потешки се при забивање
и пропаѓаат подлабоко), потребно
е користење на посебни подржни
плочки против пропаѓање, што
дополнителнојазголемуваценатана
бетонските столбови, многу големи
технолошки барања, во изработка
(висина4,5мапресек7до8см),имаат
малипориишуплинипоповршината
настолбот,вокојштосекријатпории
инсекти кој за определен временски
период предизвикуваат болести и
штетинарастенијата,летниотпериод
надземниот дел од столбот е до 30
степени цилизиусови потопол од
подземниот, а во зимскиот период
исто толку поладен. Поради тоа
коренитенабилкитекојимаатконтакт
состолбот(10-12одвкупниотбројна
растенија),трпатстресштодирекносе
одразуванаприносот.

ДРВЕНИ СТОЛБОВИ

Дрвените столбови се користат
на територијата на Европа, заради
неколку предности: полесни се од
бетонските, полесно се забиваат,
поеластичнисе,полесноиздржуваат
комбинирантовар,акосеоптеретени
сесвиткуваатанесекршат,подобро
се приспособуваат на амбиентотот,
не пропраѓаат во длабочина, се
импрегнираат смоли врз основа
на бакарот па во нивните пори
неможат да преживат штетници и
инсекти, нема разлика во поглед
на температурата и проблеми со
кореновиот систем на растението.
Поефтини се од бетонските
столбови за 10-15%, поради
помалата количина на потребна
опрема. Недостатоци: векот на
траење им е еднаков на векот на
траењенанасадотинеможатдасе
селат. Најчесто се изработуваат од
дрво на кое има смола: елка, бор,
смрека, многу ретско од багрем,
а во литературата се наведуваат
одлични механички карактеристики
нарускатабрезакојаеза50%појака
од смреката, а за 38% од борот.
Производителите на столбови од
руска бреза даваат гаранција и до
40 години.При изборот на дрвени
столбови,важноедасеизбератоние

кај кои средството за импрегнација
продиранајмалку2-3см,аидеално
ако годостигаосцилационото јадро
илигоопфатицелиотделоддрвото.

Противградни мрежи Се изра-
ботуваат со ткаење или плетење на
полиетиленски плетива, и се многу
отпорни на сончевата светлина.
Основните критериуми за квалитетна
мрежа се: минимална трајност од 25
години, со минимална носивост од
600кг/м.Трајностанапротивградната
мрежа зависи од дебелината на
плетивотокојаможедабидеидо0,28
– 0,32 мм. Важно е мрежата да биде
стабилна, да не дојде до правење на
дупки.Најчестосекористатмрежисо
окцасовеличинаод2,8–2.9x8,0–9,0
мм а тоа претставува величина која
не пропушта ни зрно град. Густината
на ткаењето и пречникот не влијаат
на тежината на мрежата која е од
30 – 90 г/м2 и може да претставува
како показател на квалитетна мрежа.
Мрежата најголемо оптеретување
трпи на местата каде се врзува со
сајлите (средината)инаместатакаде
штосеповрзуваатдвесоседнимрежи
(ивиците)зарадиштовотиеделовие
и појака. Мрежите се произведуваат
воразличнибоиодбела,зелена...до
црна. Бојата на мрежата влијае на
количинатанасветлинакојамрежатаја
пропушта.Светлинатанајлеснопроаѓа
низ белата, а најтешко низ црната
мрежа која е и најраспростанета.
При високи температури во летниот
период, противградните мрежи со
сенкијаснижувааттемпературатапод
мрежатаза2–3степеницелзиусови,
и со тоа ја намалуваат можноста од
појава на изгореници на листовите
и плодовите. При изразито ниски
температури, под мрежата во текот
на денот температурата е за 2-3
степени целзиусови повисока во
однос на околината, без значителна
заштита од мрежата. Покрај тоа
користењето на противградна мрежа
можедапредизвика:Зголемувањена
влажноста на воздухот за 10 – 15 %,
Намалувањенабрзинатанаветероти
до50%,Намалувањенаинтензитетот
и траењето на фотосинтезиското
зрачењеза12–17%.l




