
број 128
октомври 2018
www.nff.org.mk

ЧЛЕНСКО

карфиол берачи на 
овошје

квалитет 
на сточната 
храна

  вентилација 
во кошницата

револуција на трактоски
гуми 

Заеднички одлуки и 
Заедничка работа ни носи 
успех и среќен живот



Почитуваничитатели,ситесугестии,забелешки,прашањаикритики,Вемолиме,дагииспраќатенамаил:mojazemja@gmail.com.
СотоаќевлијаетенаквалитетотнасодржинатаиќедобиетеинформациизаВашеподоброипоквалитетноземјоделскопроизводство
илиразвојнасредината.Затоа,редакцијатаВеохрабруваданипишувате.

СОДРЖИНА

Еу шКОЛСКа шЕма

Градинарство: Ендивија  НОвитЕт: вЛијаНиЕ На 
ГОЛЕмиНата На КапКитЕ  

ОРГаНСКО ЛОЗаРСтвО

„моја земја“,oктомври \2018, 
бесплатен примерок
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Дипл.агр.инж Ламбе Куциновски
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Списанието „Моја земја” из  ле
гу ва месеч  но и е во соп  ст веност 
на Националната федерација
та на фармери . Првиот број из  
лезе како орга ни зациски бил   тен 
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.

Според Статутот на НФФ,
постојат два типа на редовни и
придружничленови:

- групнии

- индивидуални

1 групни членови –земјо-
делски здруженија, регионални и
национални сојузи, земјоделски
задруги и/или трговски друштва,
земјоделски стопанства во земјо-
делскиотсектори

2 индивидуален член –жи-
тел на РМ инволвиран во земјо-
делството.

Контакт:
НФФ-ГлавнаКанцеларија
Ул.ГигоМихајловскибр.4,1/1
1000Скопје
Тел/факс:389-02-3055646
Мобилен:070/937132

како да станам член во нФФ

 

 
 

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 
 
 

 

 

11

9

7

13

Почитуваничитатели,ситесугестии,забелешки,прашањаикритики,Вемолиме,дагииспраќатенамаил:mojazemja@gmail.com.
СотоаќевлијаетенаквалитетотнасодржинатаиќедобиетеинформациизаВашеподоброипоквалитетноземјоделскопроизводство
илиразвојнасредината.Затоа,редакцијатаВеохрабруваданипишувате.
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јули 2018, бесплатен примерок
Издавач  :
Национална Федерација  
на фармерите
Адреса на седиштето и  
уредништвото:
Ул. Гиго Михајловски бр. 4, 1/1
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Број на ж  иро сметка:
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Благојче Најдовски

Стручни соработници:
Проф.др. Ѓоко Буневски
Доц. д-р Маргарита Давитковска 
Доц. д-р Звезда Богевска
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Списанието „Моја земја” из  ле
гу ва месеч  но и е во соп  ст веност 
на Националната федерација
та на фармери . Првиот број из  
лезе како орга ни зациски бил   тен 
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.

СпоредСтатутотнаНФФ,
постојатдватипанаредовнии
придружничленови:

- групнии

- индивидуални

1 групничленови–земјоделски
здруженија,регионални
инационалнисојузи,
земјоделскизадругии/или
трговскидруштва,земјоделски
стопанствавоземјоделскиот
сектори

2индивидуаленчлен–жител
наРМинволвиранво
земјоделството.

Контакт:
НФФ-ГлавнаКанцеларија
Ул.ГигоМихајловскибр.4,1/1
1000Скопје
Тел/факс:389-02-3055646
Мобилен:070/937132

Како да станам член во НФФ

 

 
 

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 
 
 

 

 

10

9

3
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8|МОЈаЗЕМЈа

пишува: Билјана петровска – митревска    Фотографии: UN Women/Огнен Димитровски

НФФ

Поповод 15 октомвриМеѓународен ден на
жената од руралната средина, министер-
ката за труд и социјална политика Мила

Царовска, министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство Љупчо Николовски де-
нескасоНационалнатафедерацијанафармери
и Мрежата за рурален развој на РМ потпишаа
Декларација за подобрување на социјалната и
економската положба на жените од руралните
средини.ДекларацијатаодстрананаНационал-
натафедерацијанафармериепотпишанаодВа-
ска Мојсовска, претседателка на НФФ и Весна
Ламбевска–ДомазетовскаодМрежатазарура-
ленразвојнаРМ.

Сооваадекларацијапотписницитесезаложу-
ваатзаподобрувањенаекономскатаисоцијал-
ната положба нажените во руралните средини
прекузајакнувањенаефективностаивлијанието
на националните програми за финансиска под-
дршка во земјоделството и руралниот развој,
креирањеипромовирањенамеркизазголему-
вањенаможноститезавработувањеодрурални-
тесредини,креирањенамеркизапризнавање
запризнавањенанеплатениоттруднаженитеза
грижанасемејствотоидруго.

ВаскаМојсовска,претседателка,Национална
федерацијанафармери,МилаЦаровска,минис-
терказатрудисоцијалнаполитика,ЉупчоНико-
ловски,министерзаземјоделство,шумарствои
водостопанство,ЛујзаВинтон,постојанакоорди-
наторканаОН/постојанапретставничканаУНДП,
Билјана Џартова-Петровска, раководителка на
програма, амбасада наКралствотоШведска во
Македонија,ШианК.Масеко,советничказаро-
довипрашања,WeEffect,одделзамеѓународна
соработкавоСтокхолмсеобратијанајавнадис-
кусија„Улогатанаженитеворуралнитесредини
и нивните предизвици“, кој се организира во

честна одбележувањетонаМеѓународниотден
наженатаодруралнитесредини–15октомври.

Настанот е во организација на Национална-
та федерација на фармери, Мрежата за рура-
ленразвојнаРМвосоработкасоФакултетотза
земјоделскинаукиихранаисоподдршканаWe
Effect и Канцеларијата на ОН за родова еднак-
вост и зајакнување на жените – UNWomen во
Скопје.

Имено,вотекотнаизминативе11годиниНФФ
заедносоМрежатанарураленразвојнаРМ,со
подршканаСидаиШведскиоткооперативенцен-
тарWeEffectгоорганизирамеовојнастансоцел
дасеслушнегласотнаженатаодруралнатасре-
динаНанастанотприсуствувааоколу150жениод
руралнисредини,гостиодцентралноилокално
ниво,меѓународниорганизацииво земјата, ака-
демскатасфераиневладиниотсектор.

потпишана декларација за подобрување 
на социјалната и економската положба 
на жените од руралните средини
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поЗдравни говори

васка мојсовска, претседа-
телка, Национална федерација
на фармери: Она што сакам да
потенцирам е дека жените кои
живеатворуралнитесрединисе
соочуваат со големброј предиз-
вицикакоштосеневработенос-
та,родоватадискриминацијана
пазарот на труд, доминантноста
на традиционалните општестве-
ни норми, пристапот до инфор-
мации, образование, здравстве-
на заштита, јавни и социјални
услуги.Сето тоа влијае врз еко-
номскиот и социјалниот живот
наженитеодруралнитесредини
иможностадагиуживаатцелос-
ночовековитеправаи слободи.
Доколкузастанемевакакакошто
сме денесмногубројни и обеди-
нети,ќеможемемногуповеќеда
делуваме и да придонесеме за
развојнаруралнитесредини

мила Царовска, министерка
затрудисоцијалнаполитика:ако
негоискористимечовечкиотпо-
тенцијал во нашата држава, ние
не можеме да имаме економски
напредок ниту економски раст.
Во Македонија половина од же-
нитенисенеактивнинапазарот
натруд,анајголемиотделоднив
сеодруралнитесредини.Нотоа
такаесамопостатистика.Ниене
можемедаговидимеефектотна
женитеврзекономијата,бидејќи
работаташтотиејаработатниту
им е плтена, ниту некаде е еви-
дентирана

Љупчо николовски, минис-
тер за земјоделство, шумарство
иводостопанство:Нашазадачаи
обврскаедасоздадемеусловиза
зголемено учество на жените во
агросекторот и да им помогнеме
на жените земјоделки да го реа-
лизираат својот потенцијал и да
придонесат кон вкупниот развој
на земјоделството.Така,прикон-
курирањето за одредени мерки
од европската ИПаРД Програма
и од националната Програма за
рурален развој, жените фармери
имаат предност, односно добива-
ат повеќе поени при рангирање-
то. Со зголемување на бројот на
женикоигикористатевропските
фондови, директно го помагаме
нивното учество во македонски-
отагросекториправимезначаен
чекорнапредвопостигнувањена
родова еднаквост во земјодел-
ството

лујза винтон, постојана ко-
ординаторка на ОН/постојана
претставничка на УНДП : UN
Women е посветена во нивната
работазанадминувањенабари-
еритесокоисесоочуваатжените
од руралните средини. Наодите
од студијата за руралните жени
наUNWomenќеобезбедатнасо-
ки за надминување на овие ба-
риери .Ние, какоОН, работиме
намногуполиња,какокреирање
наработниможности,соработка
со градоначалниците во рурал-
нитеобластизаподобрувањена
животните услови, намалување
на штетата од природните ката-
строфи каде жените се најмно-
гупогодени.Итоасе’соцелда
се постигне клучната порака на
Одржливитеразвојницели–да
небиденикојизоставен

билјана Џартова-петровска, 
раководителка на програма, ам-
басада на Кралството Шведска
воМакедонија:Kогародоватаед-
наквост зајакнува, сиромаштија
се намалува. Економското заја-
кувањенажените,почитувањето
нарепродуктивнитеправанаже-
натаиборбатапротив насилство
врзженитесепрашањазакоие
потребно воспоставувањена ин-
тензивна соработка со локални
партнери

Шиан к. масеко, советничка
за родови прашања, We Effect,
одделзамеѓународнасоработка
во Стокхолм: Жените имаат пот-
ребаодсолидарност.Меѓусебна-
таподдршкаепотребназадасе
постигнат резултати. Ние во  We
Effect, во центар на нашата ра-
бота ја имаме родовата еднак-
вост, тоа е нашапојдовна точка,
ноикрајнацел.Соисклучување
на руралните жени, ние ги не-
гираме нивните права, но ние
истотакаjaнегирамеможностда
учимеоднивнотоголемознаење
и искуство. Оваа декларација
претставува пресвртна точка
за руралните жени во Македо-
нија.WeEffectќепродолжидаги
поддржува партнерите во Маке-
донија за да се осигуриме дека
жените што живеат во рурални-
те средини ги имаат признаено,
заштитени и потврденo нивните
права

аКтивНОСти
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Јассумженаодруралнасредина,земјоделкаигордасумнамојата
професија,бидејќијаработамнајблагороднатаработа,атоаепроизводствонахрана
”
васка мојсовска,претседателнаНФФ

Jас сум Васка Мојсов-
ска, земјоделка и првата
претседателка на На-
ционалната федерација
на фармери. Тоа за мене
претставува посебна чест
изадоволствобидејќиова
не е само мој успех туку
на сите жени од рурални
средини и оваа функција
јасметамкакоможностда
помогнам сомојот активи-
замзаразвојназемјодел-
ството и руралниот развој
и економско и образовно
јакнење на жената во ру-
ралните средини, како и
рамноправно и заедничко

дејствувањенамажитеиженитевоовојсектор.Тешказа-
дача,носенадевамдекавоовие4годиниќеуспеемеда
направимепроменизаедносоУправниотодборнаФедера-
цијатаитимотнавработени.Јассумженаодруралнасре-
дина,земјоделкаигордасумнамојатапрофесија,бидејќи
јаработамнајблагороднатаработа,атоаепроизводствона
храна.Моетодетствоиживототмипоминувапонивитеи
селото.Тоазаменепретставуваеднаборбазаживот,нои
радостнапроизведениотплодкојштоживотзначи.Успехот
какопроизводителна грозјенемашеда гопостигнамдо-
колкунемавподдршкаодмоетосемејство,предсе’одмојот
сопругисвекоркоинамоеимепрепишааземја.Заедносо
мојотсопругденеспроизведувамегрозјеисадници.Оваго
кажувамбидејќиоваееденодпомалитепримерина се-
мејство,кадештосенадминатитрадиционалнитебариери
инаженатасегледакаконарамноправенчлениводомот
ивоодлучувањетовораспределбатанаприходотиинвес-
тирањето.Токмузаедничкатаработа,поддршкатаипочиту-
вањетo,нам,какосемејство,ниносиуспех.Моитедецакои
пораснаананивитенесеиселеникакоголембројнамлади
лицакојазаминаавоградовитеиливостранство.Тиесту-
дираатнаФакултетотзаземјоделскинаукииќејапродол-
жатработатананашетостопанство.Младитесеиднинана
развојотнаселатааниекакомајкитребамногудасебори-

мезадагизадржимевонашитедомови.Онаштосакамда
потенцирамедекаженитекоиживеатворуралнитесреди-
нисесоочуваатсоголембројпредизвицикакоштосене-
вработеноста,родоватадискриминацијанапазаротнатруд,
доминантноста на традиционалните општествени норми,
пристапотдоинформации,образование,здравственазаш-
тита,јавниисоцијалниуслуги.Сетотоавлијаеврзеконом-
скиотисоцијалниотживотнаженитеодруралнитесреди-
нииможностадагиуживаатцелосночовековитеправаи
слободи.ТргнувајќиодтоадекаМакедонијаедржавакоја
сестремидабидеделодЕвропскотосемејство,постигну-
вањето родовата еднаквост во секој дел од општеството,
вклучувајќигоиземјоделствотоируралниотразвојтреба
дабидесериозносфатеноодситенас.Доколкузастанеме
вакакакоштосмеденесмногубројнииобединети,ќемо-
жемемногуповеќедаделувамеидапридонесемезаразвој
наруралнитесредини.Вотекотнаизминативе11години
заедносоМрежатанарураленразвојнаРМ,соподршкана
СидаиШведскиоткооперативенцентарWeEffectгоорга-
низирамеовојнастансоцелдасеслушнегласотнанашата
невидливапотпоравоселото–женатаодруралнатасреди-
на.Денесгледамедеканастанотдобиваголемамасовност
иподршка.БлагодарнисмеинаподршкатанаUNWomen
иФакултетотзаземјоделскинаукиихранаисенадеваме
нанивнапонатамошнасоработканаоваполе.Бисакала
даистакнамдекаработатанеелеснаибрза,барамногу
време.Како организацијамногу добро го знаемеова. 15
годининиеодимепоовојпат,иденесвоНационалнатафе-
дерацијанафармериимамеминимум3жениземјоделки
членовинаУправниотодборнаНационалнатафедерација,
претседателка,заменичкапретседавачканасобраниетона
Федерацијата–ВангелинаПармачка,националнакоорди-
наторканаМрежатанажени–фармериФросинаГергиев-
ска,какоилокалникординаторкииМрежанажени–фар-
мерии105земјоделки,членкинаНФФ.Навистинатоаеза
насголемуспех.
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Јавна дискусиЈа „улогата на жените во  
руралните средини и нивните предиЗвиЦи“

Насаматадискусијасезборувашезаразличнипредизвицисокоисесоочуваатже-
ните од руралните средини, какошто се пристап до здравствени услуги, можности
завработувањеипородилноотсуствозаженитеземјоделци,пристапдоинформации
иобразование,надминувањенародовистереотипиипатријархалнивредности.Со-
говрницинадискусијатабеа:

• вангелина пармачка,жена–земјоделкаизаменикпретседавачнаСобранието
Националнафедерацијанафармери

• нада симовска,претставничканаМрежатазарураленразвој

• доц. д-р марина нацка,Презентацијананаодитеодистражувањетонапроектот
„МерењенанивотоназајакнувањенаженитевоземјоделствотовоМакедонија
соприменанаексперименталенекономскиметод“,спроведенодФакултетотза
земјоделскинаукиихрана,
соподдршканаUNWomen

• жаклина Јовановска,ГрадоначалничкaнаопштинаСтароНагоричане

• Фросина георгиевска,НационаленкординаторнаМрежатанаженифармериво
НФФ



We effect и партнерските 
органиЗаЦии Ја посетиЈа Фокус 
групата во тимЈаник

За време на партнерскиот состанок на
Шведскиот кооперативен центар We
Effect во Република Македонија, реа-
лизиранаепосетанафарматанаВаска
Мојсовска,претседателнаНФФифокус
групата на 10 рурални жени (социјално
ранлива категорија на луѓе од рурални
средини)однеготинскотоселоТимјаник
коипрекуодржанатапрактичнаобуказа
пренесувањеналозовисаднициодстра-
тификала на поле, им се овозможи да
бидат вработени во земјоделската ком-
панија која произведува овошни и ло-
зовисадници.Посетанамалатасемејна
винарија „Ерос“ од кавадаречкото село
Марена,којапокрајвиноиракијапроиз-
ведуванајразличнипроизводиодгрозје
како ште се слатка, компоти, маџун. За
да можат ваквите семејени бизниси да

серазвивааттребадасеовозможипро-
дажба директно од самите фарми, така
што фармерите под определени услови
да можат да произведуваат преработки
и да ги продаваат. Оваа иницијатива е
покренатаодстрананаПрвиотземјодел-
скифорум,организиранодНФФилоби-
разанејзинореализирање.Насредбата
во Тимјаник и Марена присуствуваше
анелиЛејна,регионалнадиректорка,We
Effect – Europe region, претсавници од
партнерскиорганизацииодМакедонија,
албанија, Косово,Босна и Херцеговина,
Молдавија.
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Зарадизголемувањенавнесотнасвежоовошје, зелен-
чук, млеко и млечни производи, како и подигнување
насвестазазначењетоназдраватаисхранакајдецата

нашколскавозраствоХрватскавеќе4годинисереализира
програматаШколскаШема, станува збор за програма која
обезбедувабесплатниоброциодовошје,зеленчукимлечни
приизводизадецанашколскавозраст.Програматаистотака
имазацелиподобрувањенапрехрамбенитенавикинадеца-
такакоиподигнувањенасвестанапоширокатајавноствоХр-
ватсказазначењетоназдраватаисхрананадецатаинивниот
развојвоосновнотоисреднотообразование.Програматасе
темелинаповеќеевропскидирективикоиимаатзацелзго-
лемувањенавнесотнасвежоовошје,зеленчукимлечнипро-
изводиинамалувањенавнесотнахранакојасодрживисок
процентнамасти,шеќерисолвосекојдневнатаисхранакај
децатанашколскавозраст.Целтанаоваапрограмаeдеца-
танашколскавозрастдајадатсвежо,локалнопроизведено
овошје,зеленчукимлечнипроизводи.Вотековнаташколска
годинавоХрватска1.119хрватскиучилиштаучествуваатво
програматаШколскашема–бесплатеноброкнаовошје,зе-
ленчук,млекоимлечнипроизводизадецатавоучилиштата,
апредноствоизборотнахранаимаатлокалнитеземјоделци.
НатојначинвластитевоХрватскаправатнапоридаимпомог-
натвопласманотназемјоделскитепроизводинахрватските
земјоделциипомошворазвојотнахрватскитесела.Воедна
приликаМинистеротзаземјоделствонаРепубликаХрватска
истакана‘’Нашитедецаќејадатдомашопроизведеноовошје

изеленчукиќепијатдомашномлеко’’.Такапокрајтоаштоќе
воспоставатздравинавикинаисхрана,ќевоспоставатина-
викадасеконсумираатлокалнопроизведенахрана,аќеима-
атприликаидагипосетатсемејнитеземјоделскистопанства
одкадештопроизводитедоаѓаат.Ворамкитенапрограмата
направеноеиистражувањеодкоепроизлеглепоразителни
резултатикаде66%одученицитевоХрватсканејаделеово-
шјенадневнаоснова,76%одхрватскитедецанеконзуми-
ралезеленчукнадневнаоснова.Сопрограматасеопфатени
децанашколскавозрастодситеодделенијавоосновнитеи
средниучилишта,азамлекоимлечнипроизводиучениците
воосновнитеучилиштаод1до4одделение.

Препорачанатадневнаколичинапоученике:од100до
150 гровошјеилизеленчук -0,15до0,25литримлекоили
еквивалентнамлеко.Досега,вотекотначетиригодишното
спроведувањенаШколскаташемадоосновнитеи срдните
училиштаиспорачаноевкупно4.000тонаовошјеизеленчук
анадобавувачитеимеисплатеновкупно50милионикуни.
Сооваапрограмасеопфатениповеќехрватскиземјоделски
производи како: мандарина, јаболка, круша, слива, праска,
нектарина,цреша,јагода,доматиморков.Tермичкиобрабо-
теномлекопрекупроцеснапастеризација,матеница,кисело
млеко, јогурт, кефиридругоферментираноилизакиселено
млекоипавлака.

Ворамкитенапрограматасеспроведуваатиедукативни
меркикајдецатавоосновнитеисреднитеучилишта

бесплатни оброЦи 
од млеко, овоШЈе и 
Зеленчук За учениЦите

Пишува:БлагојчеНајдовски

Еу

ŠKOLSKA SHEMA 

MLIJEČNI PROIZVODI 

 

VOĆE I POVRĆE 

ZAHTJEV ZA 
POTPORU  

ŠKOLA 
će priložiti:

izvornik ili preslika računa za isporučeno 
voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode 

od škola i dobavljača
izvornik ili preslika računa potpisanog i 

ovjerenog od dobavljača i škole

 
 

KUPUJU 
 

ISPORUČUJU 
 
 

RA
SP

OD
JE

LA
 

ŠKOLA 
o: 

- , količin
kupljenog voća ipovrća i/ili mlijeka i 
mliječnihproizvoda  
- dobavljača koji isporučuje 
voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne 

 

škola potpisuje otpremnice(uzima dva primjerka otpremnice)i 
voditi posebnuevidenciju preuzetih količina voća i povrća i/ili 

mlijeka i mliječnihproizvoda 
 

po ispostavljenom računu (tjedno ili mjesečno) škola će izvršiti 
plaćanje  

dobavljač će izdati školi otpremnicu za isporučeno voće i 
povrće i/ili mlijeko 

Училиштетоводиевиденција за:датумот, видот, количи-
натаицената(соДДВ)накупенотоовошјеизеленчукили
млекоимлечнипроизводиназивиадресанадобавувачот
којиспорачуваовошјеизеленчукилимлекоимлечнипро-
изводи

КУПУВааТ

ИСПОРаЧУВааТ

МЛЕЧНИПРОИЗВОДИ

ЕДНаШНЕДЕЛНО

НаЈМаЛКУ12НЕДЕЛИ

ОВОШЈЕИЗЕЛЕНЧУК

ЕДНаШНЕДЕЛНО

25НЕДЕЛИ

Добавувачотќеизададеиспратницазанепорачаното
овошје,зеленчукимлеко
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пишува: доц. д-р Звезда Богевска доц. д-р маргарита Давитковска

Ендивија(CichoriumendiviaL.)емно-
гу раширена салата во областите
наМедитеранот,ачесторастекако

самоникнато растение во некои под-
рачја. Ја одгледувале и употребувале
уштестаритеГрцииРимјани.Ендивија-
таформирарозетасоовалнилистови,со
различна нијанса, зелени, целокрајни
илисоназабенирабабови,рамниили
брановидни,анастаналаоддивиотвид
Cichoriumpumilium.Листовитенаенди-
вијасебогатисобелковини,инулин,ви-
таминСиа,соминералитeК,Cа,P,Mg,
аделуваикакодиуретик.
Ботанички својства на ендивијата

Лиснатарозетаможедабидеситна,
ноикрупна,даимапреку100листови
густораспореденинакусостебло.Лис-
товите на ендивијата може да бидат
мазни,слабоилисилнонабрани,овал-
ни,округли,соцелилиназабенрабсо
зелена, нои сожолтозелена боја. Кај
ендивијата се разликуваат три фор-
ми:1)долги,овалнилистовиескариол
(CichoriumendiviaL.var.lapatifoliaLam.)
којаформирарастреситаглавица;2)ен-
дивијасокадравилистови,ситнонаре-
жани(CichoriumendiviaL.var.crispum)и
3)ендивија(Friseeтип)сокрупнарозета
соголембројналистови,назабенраб,
зеленаижолтабојавосредишниотдел
одрозетата.Вовторатагодинаформи-
рацветностебло,главестисоцветијасо
хермафродитницветовисосина, свет-
ловиолетоваибелабоја.Едносемениот
плодеахенијасоклинестаформа, со
светлокафенабојаипапускојимафор-
манакруна.Во1gможедаимаоколу
700семки,аапсолутнатамаса(масана
1000семки)изнесува1,3-1,6g.
Биолошки својств Температура. Ендивијата 
е растение од умерената климатска зона 
и нејзините потреби за топлина се слични 
како кај салатата, поотпорна е на ниска 
температура, а може да се одгледува и 
на 1200 m надморска височина. Никне 
на 2-3°С, оптимална температура за 
вегетативен пораст е 15-18°С, а за цветање 

22°С. Ендивијата порастот го запира на 
минимална температура од 5°С и на 
максимална од 30°С, а може да поднесе 
ниски температури и до -7°С. Како и салатата 
бара ниски ноќни температури (околу 9°С).

Вода. Ендивијата има потреба од умерена 
влажност на почвата (до 70% на ПВК). 

Светлина. Помалку е чувствителна на 
недостаток на светлина отколку салатата. 
Ендивијата е растение на долг ден, па 
најчесто се одгледува како есенско-зимска 
и пролетна култура. При долг ден брзо се 
развиваат бочни пупки и почнува да цвета.

Технологија на производство на ендивија 

Почва. Ендивијата добро успева на средно 
лесни и средно тешки плодни почви, по 
видови кои се обилно ѓубрени со арско 
ѓубре (домат, пиперка, зелка). Ендивијата 
бара структурни, плодни и топли почви со 
јужна експозиција. Многу е чувствителна 
на кисела и алкална реакцијана почвата. 
Оптимална рН вредност на почвата за 
одгледување на ендивија е 6,5-7,8.

Плодоред. Во плодоредот таа е претходна 
или втора култура и тоа ја определува 
подготовката на почвата.

Обработката на почвата е условена од 
времето на сеидба, односно расадување. 
За пролетна сеидба основната обработка 
е на есен (до 30 cm), а на пролет, со 
пролетната обработка, се изведува и 
предсеидбената поготовка. За есенско и 
зимско производство обработката е плитка, 
со предсеидбена подготовка веднаш по 
прибирањето на претходната култура. 

Ѓубрење. За успешен пораст на ендивијата 
потребно е доволна количина на азот и 
калиум и тоа посебно до формирањето 
на розетата. При ѓубрењето треба да 
се избегнува хлор на кој ендивијата е 
чувствителна. За принос од 10 t ендивијата 
усвојува 50 kg N, 34 kg P2О5 и 84 kg К2О. 

Како и салатата претставува калиофилна 
култура. На лесни почви, без оглед на кусата 
вегетација, може да се ѓубри со арско ѓубре 
(2 kg/m2). За добар принос ендивијата 
најчесто се ѓубри со 80-150 kg/hа N и P2О5 
и 100-200 kg/ha К2О; како и салатата многу 
добро реагира ако се ѓубри со магнезиум. 

Начин на производство. Ендивијата може 
да се произведе со дирекна сеидба, со 
употреба на 4 kg/hа семе, но најчесто се 
одгледува од расад. За пролетна и рано 
летна потрошувачка се сее во топли или 
студени заштитени простори во текот на 
март и април (2-3 g/m2 семе), а се расадува 
за 25-45 дена. За есенска потрошувачка 
сеидбата е во јуни во отворени леи, се 
расадува во август. Расадувањето е во 
редови (40 х 25-30 cm), а најчесто во 4 
редни ленти или на гредици со растојание 
помеѓу лентите 50 – 60 cm, растојание меѓу 
редовите 30 cm и во редот до 30 cm што 
зависи од сортата. 

Нега. До затвoрањето на редовите се 
култивира еднаш, редовно се полива (20-
30 mm вода), посебно до формирањето на 
розетата. Како и салатата, ендивијата многу 
добро реагира на едно прихранување 
по вкоренувањето на растенијата (со 50% 
од вкупната количина на ѓубрива). Во 
подоцните фази на пораст добри резултати 
дава фолијарното прихранување на 
ендивијата. 

Берба. Ендивијата се бере за 80-100 дена, 
со отсекување на целата розета (маса од 
200-900 g). За потрошувачка ендивијата се 
бере постепено за 1-2 месеца и претставува 
многу квалитетна салата во текот на есента и 
првите зимски денови. Собраната ендивија 
може да се чува на температура од 0 до 8 оС 
2-3 дена, а на 0-1оС и влажност на воздухот 
преку 97% и до 21 ден. Приносот изнесува 
од 20 до 40 t/ha

ендивија
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Карфиолот (brasica oleraceae var.
botrytis) претставува зелјесто 
зелково растение со прија-
тен деликатесен вкус. содр-

жи големи хранливи материи а мали 
калорични вредности, или на 100 
гр.хранлив дел содржи 25гр. калории. 
За исхрана се употребува цветот кој е 
доста збиен во главица која е премногу 
богата со витамин Ц. содржи протеини, 
растителни масла, шеќери, минерали( 
калиум, калциум, фосфор, сулфур, же-
лезо). месната средина на карфиолот 
претставува збиени цветови во облик 
на главица, а покрај неа се шират зе-
лени и крупни листови.

Карфиолотнаменетзаупотребаво
свежасостојбатребаведнашдасеко-
ристибидеќиесклоннабрзорасипу-
вањеилигниење.Тешкосварливеза
човечкиоторганизам,бидејќисодржи
достацелулозаили0,91%.Карфиолот
секористивосвежа,смрзнатизаки-
селен.

Бидејќи припаѓа на фамилијата
зелки, условите на одгледување се
доста слични во текот на целиот пе-
риоднаодгледување.Сезасадуваво
различновременагодинатапосебно
после опасноста од касни пролетни

мразови.акосезасадивомногутоп-
лиисончевипериодитогашдоаѓадо
пожолтувањенаплодотитојимагор-
чливвкус.

Кајнаспретежносеодгледуваза
во касните есенски денови кога тем-
пературата пониска за разлика од
летниотпериод.Семетонакарфиолот
треба да биде засеано во затворени
простории или леи кои треба во по-
четокотдабидатдостазасенченипо-
себно во текот на поникнување каде
што е најосетлив. Расадот редовно
сеодгледувавотекотнавегетацијата
илиполива,заштитува,прихрануваи
мораданагласимедекаедостаосет-
лив на елементот бор. Растенијата
когаќедобијатвисинаод15см.или
после3-4неделисезасадуванастал-
номестонарастојаниеодоколу50см.
При засадувањето се отстрануваат
првите два листа којшто се форми-
ранинајнискои се засадуваво веќе
добро припремената површина. Таа
требадабидесреднопропустливабо-
гатасохумусихранливиматериииво
текот на производството се внимава
назаштитатаипотребнитеагротехни-
чкимеркикаконаводнување,прихра-
нување,откопувањеитн.

Кореновиотсистемежиличество
форма како кај зелката. Стеблото кај
младите растенија е зелјесто во до-
лниотделздрвенетоцврстоидебело
вовисинаод20-30см.Листовитесе
собрани во листна розета овално из-
должени. Оптимална температура за
порастиразоје15-18степенивоте-
котнаденоти12-15степенивотекот
наноќта.

Карфиолотбараголемиколичини
нахранаихранливиматериивотекот
на вегетацијата.Што се однесува до

сортите некои сортиприформирање
наплодотсеотворениипорадибела-
табојанаглавицатабараатдабидат
покриениодозгоранапримерсонекој
страниченлистодсамиоткарфиолот,
додека во поново време се користат
исклучително хибридни семиња, сор-
ти кои околу самиот цвет имаат ди-
ректно обвиткани листови од карфи-
олот и тие не дозволуваат плодот да
добиежолтеникавабојакојаштонее
адекватназасамиотхибрид.

Во зависност од врстата-сорта-
та на карфиолот, бербата се обавува
когаќеседобиепречникод15-30см.
или 0,5-2кг. Многу е важно бербата
накарфиолотдасеобавипреддасе
отворат цветовите. Плодот е со трка-
лезнаилисплоснатаформа.Вослучај
пупкитеодцветовитебидатотворени
завременабербататогашкарфиолот
губиодсвојотквалитетивкус.Когасе
берекарфилоткореноттребадабиде
отсечен што поблиску до главицата.
Карфиолотстасувазабербазаоколу
60денаодсеидбатанасталноместо.
Пакувањето требадабидевнимател-
ноивосоодветнаамбалажа.

пишува: Дипл.инж.агр Стојан Глигоров

ГРаДиНаРСтвО
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пламеница на виновата лоза (Plasmopara viticola)

Пламеницата е една од најопасните болести кај
виновата лоза. Гинапаѓа сите зелениделовина лоза-
та,анајчестолистовитеизрната.Штетитенесесамо
директникогасенападнатизрната,тукуииндиректни
присилнизаразиналистот.Когазаразитеналистотсе
масовни,тогашзарадинамалувањенаасимилационата
површина,вогрозјетосеасимилирапомалкушеќер.

Првитеспорипрезимениналистовитертатуштево
пролет,когатлотоќесезагреена8-10oC,авоеденден
наврнеповеќеод10mmдожд.Поволниусловизараз-
војнаболестасеприрелативнавлажностод95-100%,
притемператураод12-27oC(оптимум18-22oC).

За заштитата треба да се размислува уште при са-
дењетона лозјето.Насадитена коси терени, со јужна
експозицијаипропустливапочва,помалкусенападна-
тиодпламеница,затоаштопаразитотненаоѓаповол-
ниусловизаразвој.Локациитеизложенинавоздушно
струењесепоповолнизанасадиодвиновалоза,затоа
штоветротпобрзогосушилистотипочвата,пазатоаи
редовитетребадасепоставатвоправецнаструењето
наветровите.

пепелница (Uncinula necator)

Пепелницата ја има во сите подрачја каде што се
одгледува винова лоза и знае да нанесе големи ште-
тикоипонекогашможатдагоуништиродотод80-90%.
Знацитенаболестаможатдасевидатвоситезелени
деловинавиноваталозавообликнабело-сивапрев-
лакакојапотекнуваодмицелиитеиоидиите.

Најолемиштетинастануваатназрната.Тиеможатда
бидатнападнатиодоплодувањетодопрошарокот(про-
менатанабојатаназрното).Зрнатакоисезаразениза
време на растењето пукаат заради внатешниот прити-
сокнаепидермот,приштонастануваатпукнатинисèдо
семето.

Развојотвопапкитепочнуванатемператураод5,6
oC,анајинтензивносеразмножуваод25до28oC.За
разликаодпламеницата,напепелницатанеиепотреб-
накапкавода.Таасеразмножуваприрелативнавлага
навоздухотод30%,иакоприпоголемавлажностсераз-
множувамногупобрзо.

Соагротехничкимеркинеможемемногудапридо-

несемезанамалувањеназаразата.Соотстранувањена
листовите околу гроздот сенамалувавлагата, а трети-
рањетонагрозјетоќебидепоквалитетно.

сиво гниење (Botryotinia fuckeliana - Botrytis 
cinerea)

Штетитешто ги предизвикува оваа габа се двојни.
Директнитештетинастануваатсонамалувањенародот,
штокајнасвопросекседвижиод3до5%,иаконере-
ткосеимногупоголеми.Другиотвиднаштетасеоднесу-
вавонамалувањенаквалитетотнавиното.zВовлажните
периодикоитраатподолговремегабатаможедапредиз-
викаинфекцијанаситезелениделовинавиноваталоза.
На местото на инфекцијата на листот може да се појави
жолтеникавапегакојаподоцнастанувакафеава.Ботрити-
сотназрнатаможедапредизвикадвасимптома.Вонекои
случаинападотнагроздотсеслучувамногурано,додека
зрната се сè уште зелени, па тиепропаѓаат.Другиот тип
нанападемногупочест.Тогашзрнатасезаразуваатпред
зреењетоиобичносенападнатизрнатавовнатрешноста
нагроздот,одкадештозаразатапреминуванаостанатите
деловинагроздот.Симптомитесенајвоочливикајгрозјето
предсаматазрелост.Задасенамалатусловитезаразвојна
болеста,грижататребадазапочнеуштеприподигањетона
насадот,ноиподоцна.Сепрепорачуваследново:

• Дасесадатпомалкуосетливисорти

• Користењепомалкубујниподлоги,посебнозатеренидо-
броснабденисохрана

• Редовитедасепоставенивоправецнадувањенаветрот

• Навремено филизирање, кинење на листовите околу
гроздовите

• Ѓубрењетодасесведесамонапотребнитеколичини,по-
себноазотот

• Дасеспроведувазаштитаодштетницикоигиоштетува-
атзрната

Црна дамкавост - екскориоза (Phomopsis vitikola)

Знацитевовиднацрнидамкиможатдасеманифести-
раатналаковите,ластаритеилистот.Заразатаназрната
одгроздотемногуретка,зарзенитеделовизаостануваатво
растотисејавуванекроза.

Заштитата во органското 
лозарство

Заштита вО ОРГаНСКОтО ЛОЗаРСтвО

ПишуваИнж.агр.ЃокоДанаиловповажниболестикајвиноваталоза



Х Завременарезидбатазаболенителастаритребада
сеизнесатодлозјето,заштопретставуваатзначаенизвор
назаразаидо3години.

Најосетливи се трпезните сорти, ноинекоивински
сорти.

Појаватанаболестаевокорелацијасотемпературата
ивлажностанаорганитеналозата.

ШтетниЦи и болести каЈ виновата лоЗа

Контроланадштетниците

За разлика од класичното (конвенционално) земјо-
делскопроизводство,кајорганскотонајголемовнимание
седаванаспречувањенапојаванаштетниците,апомал-
куназаштитаоднив.

Организмите (инсекти, болви, микроорганизми) или
плевелите,стануваатштетнициоткаконивотонанивно
присуствоќедоведеземјоделцитеданеможатдагиост-

варат своитепроизводницели.Познавањетонаразвој-
нитециклусиитехникитезаследењенабројотнаштет-
ницитекоисеприменуваатвоинтегралнатазаштита,се
применливиивоорганскотопроизводство,бидејќитие
вршатсамоследењенабројотнаинсектитеиплевелите
наодреденаповршина.

Низаоддвачекоратребадабидатсоставенделна
стратегијатазаконтролатанаштетнците:

1.Производителот требадасепридржуваконодред-
бите од Добрата земјоделска практика (GAP) во одгле-
дувањето, кои доведуваат до спречување од појава на
штетниинсективобројкојбидовелдопојаванаштети
кајгрозјето;

2.Биолошкитеифизичкитеметоди обезбедуваат до-
полнителназаштита,заштонеепотребнодобивањедо-
зволазапримена;

 ГРаДиНаРСтвО

поважни штетници кај виновата лоза

Штетник агротехнички мерки ЗаШтита
гроздов молец 

Жолтмолец-Eupeciliaambiguela

Сивмолец-Lobesiabotrana

хемиски мерки

Нематретманипротивпрватаантофагнаге-
нерација.

За2и3генерацијавреметонатретманотсе
одредуваспоредкриватаналетањекојасе
прависопомошнаферомонскимамци.

• Традиционални инсектициди: 8-10 дена
одпочетокотналетот;

• Инхибиторинарастот:3-4денаодпоче-
токотналетот;

• Bacillus thuringiensis i Indoxacar: 5-7
денаодпочетокотналетот;

Кајпокриенинасади,требадасенабљудува
и4генерација,азакаковбилотретманедо-
зволенсамоBacillusthuringiensis.

биотехнички

Правењенаконфузијаприпарењето

биолошки

Bacillusthuringiensis

традиционални инсектициди

Chlorpirifos-methylFenitrotion
Chlorpirifos;TrichlorfonIndoxacarb

Spinosad;Инхибиторинарас-
тотTeflubenzuronTebufenozide
Flufenoxuron;Lufenuron

Scales

Targonia vitis

Planococcus spp.

Pseudococcus spp.

механички мерки -когаќепочнедасема-
нифестиранападоттребадасеизлупикора-
таидасеисчеткастеблото.

Хемиски мерки - се третиралокално, само
назаразенителози,асамовослучајнаге-
нераленнападсетретирацелиотреонкаде
што се одгледува виновата лоза. Најдобар
период за третман против овој штетник е
стадиумотналарва(мај-јуни).

Беломинералномасло(1%)+
ClorpirifosmethylBuprofezin

Chlorpirigos

Црвен пајак 

Panonychus ulmi

Економски праг на штетност

•-Ранавегетација:60-70%одлистовитесо
инфестации

•-Насрединатаодлетото:30-45%одлис-
товитесоинфестации

 Присуствотонаприроднипредаторииупо-
требата на активни материи кои се селек-
тивни за овие предатори и придонесуваат
залимитирањенаовојштетникволозовите
насади
 

Bromopropilate

Exitiazox

Fenezaquin

Fenpiroksimate

Flufenoxuron

Tebufenpirad

Fenbutetin-oxide
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LoPUnny frUit Picker 
собирач на овошје со лесна алуминиумска телескопска рачка со корпа што заштитува од набивање

Карактеристики:
  должина4метри
  засобирањенајаболки,праски,круши
  лесноипрецизноможедаседофатиисобререовошјебезскала
  леснателескопскарачканакојаштонесамоштоможедасезакачикорпатазасобирањенаовошје,можедасезакачатидруги
алатизадомаќинствокакосунѓерзачистењепрозорци,ролерзакречењеислично

  корпадоволноголемадасобереидржиповеќепарчињаовошје
  мекиудобенсунгерзаубавопривлекувањенаовошјетоигонамалувазаморотнаракатаприподолгокористење
  сунѓeрестамекаподлоганаднотоодкорпаташтогоштитиовошјетооднабивањеиоштетување

https://www.amazon.com/dp/B071J3XGYH/ref=as_at?creativeASIN=B071J3XGYH&linkCode=w61&imprToken=F1Sk8GUBB8OyUgxgQrXj8Q&slotNum=11
&tag=thez8chantra-20

пишува: Блaгојче Најдовски

наЈдобри  телескопски  рачни 
собирачи на овоШЈе За 2018

ОвОштаРСтвО

алаткитезабербагоолеснуваатберењетонаовошкитепритоанегиоштетуваатплодовитеиможедасеберебез
скаливопродолжениевипрезентираменеколкумоделикоисехитнапазаротнаоваагодина.

ohUhU берач на овошје
Карактеристики:

  должина4метри
  екстралеснатежина
  Издржливаалуминиумскателескопскарачказачестаупотребасоминима-
лензаморполеснаоддрвенарачка

  длабокакорпагоштитиовошјетоодпаѓањеинабивање
  3чекоридаседобиепосакуванатадолжина
  суперлеснозаупотребасезакачуваовошјетоназапцитет.е.шилцитеи
нежносеповлекувазадасесобере.

  засобирањенајаболка,праскиидругоовошјелесно,брзоиризикодпо-
вреданаекстремитетите,какоприкачувањенаскала

https://www.amazon.com/dp/B0171HVXGO/ref=as_at?creativeASIN=B0171HVXGO&link

Code=w61&imprToken=F1Sk8GUBB8OyUgxgQrXj8Q&slotNum=2&tag=thez8chantra-20

твистер 
собирач на овошје со телескопска рачка

Карактеристики:
  целосносоставенодрачкакојаетенкаисолесендизајнкојабезнапоррамномерноседвижинизцелотодрво
  безштетанадрвотоилиовошјето
  безтешкикорпиштоможелеснодасезаплеткаатводрвото
  леснозасекојдаможедајакористиизабавнозацелотосемејство,безпотребазаскала
  твистеротможедасекористизасобирањенамалоилиголемоовошје,сомекаилитврдакора
  рачкатаедолга213-396смнаправенаодлесенполимеротпореннаУВзраци
  овозможувалесно,безбедноиправилнособирањенаовошје

ABco tech frUit Picker берач на овошје со кочница и телескопска алуминиумска  рачка долга 4 
метри идеален за повеќе  видови на овошки

  ЕКСТРалесен-енаправенодалуминиум–којеполесенодостанатитеберачимногуполесниодбрачитена-
правениодфибергласилидрво,лесенипрактичензаработа.Вокочницатаодеднашможедассобератповеќе
овошки

  Телескопскатарачкасепродолжуваво3наврати.

https://www.amazon.com/dp/B071LSLDS7/ref=as_at?creativeASIN=B071LSLDS7&linkCode=w61&imprToken=F1Sk8GUBB8OyUgx

gQrXj8Q&slotNum=30&tag=thez8chantra-20

https://www.amazon.com/dp/B0119VG5OS/ref=as_at?creativeASIN=B0119VG5OS&linkCode=w61&imprTok
en=F1Sk8GUBB8OyUgxgQrXj8Q&slotNum=14&tag=thez8chantra-20
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Почитувањето и заедничката ра-
ботае успехнасекој семеенбиз-
нис.Тоагопотврдувасемејството

Георгиевски кои обработуваат 3,5 хекта-
ри овошни култури во село Езерани во
преспанскиот регион. Заеднички одлу-
ки и заедничка работа ни носи успех и
среќенживот-велиФросинаГергиевска
којацелживотсезанимасоземјоделство,
односноодгледувањенајаболка.Фроси-
напопрофесијаедипломирантехнолог,
активна е во здружението за овоштари
„БлагојКотларовски“иоднеодамнаечлен
наУправниотодборнаНФФинациона-
лен координатор на Мрежата на жени
–фармеривоНационалнатафедерација
нафармери.„НиеженитевоПреспане
сесоочувамесопроблемипредизвикани
од  доминантноста на традиционалните
обичаиисваќањакоигокочатразвојот

на жената во руралните средини, како
штоевоИсточнаМакедонија,коисемар-
гинализирани,имескратеноправотона
рамноправно одлучување, сопственоста
заземјоделскотоземјиштеисл.Тоаена-
вистинадикриминирачкииболнодане
можешдабидешсопственикнасопстве-
наземја,порадисваќањетодекаимотот
треба да е во сопстевност на мажот во
семејството.Затоасенафативдабидам
координаторнаМрежатанажени–фар-
меривоНФФ,сонадежимотивдекаќе
го пренесеме нашето искуство и рабо-
тењенаженитеимажитеводругитере-
гионииќесепотрудимедасенадминат
проблемитесотрадиционалнатабариера
кон жената од руралната средина, како
сопственикназемјоделскоземјиштеида
еизолиранаодпристапнаинформации,
едукација,социјаленживот.Ниецелосно

сме посветени на оваа проблематика и
апелирамеидоВладатаовојпредизвик
да биде сериозно  сватен од страна на
државата, бидејќи седекларираме како
земјоделска држава и руралниот развој
ниееденодприоритетитенадржавата“,
велиГеоргиевска.

Фросина со сопруготЉупчо и свои-
тедецаЛазеиЕленаобработуваме3,5
хектари овошни култури и тоа:  3 дека-
рицреши,2декарикрушиаостанатите
површини се со јаболкови насади. Тие
имаатсовременинасадисо3500 овош-
нисадницина јаболкаодсортитефуџи,
чадел,ајдаред,црвенизлатенделишес
наМ9подлогакоја барапотпорнакон-
струкција,адругитенасадисенаМ106
подлога ипретежносесосортитеајда-
ред,редчиф,гренисмитимуцу.

Оваасезонавооткупнодистрибутив-
ниотцентарпредадоа50тонијаболкапо
цена од 15 денари за еден килограм, а
останатите 100 тони јаболка ќе ги скла-
дираат дома, од кои 26 тони се склади-
ранивонивенсопственладилникитоа
одсортитенаконзумнојаболко„златен
делишес“и„муцу“,аостанатиотродво
обиченмагацин.

СЕмЕјНО ЗЕмјОДЕЛСКО СтОпаНСтвО На ФамиЛијата ГЕОРГиЕвСКи

пишува:Благојче Најдовски и Билјана п. митревска

Заеднички одлуки и Заедничка 
работа ни носи успех и среќен 
живот

Фросина георгиевска со сопругот Љупчо и своите деЦа лаЗе и  елена обработуваме 3,5 
хектари овоШни култури и тоа:  3 декари ЦреШи, 2 декари круШи а останатите поврШини 
се со Јаболкови насади. тие имаат современи насади со 3500  овоШни садниЦи на Јабол-
ка од сортите ФуЏи,  чадел, аЈдаред, Црвен  и Златен делиШес  на м9 подлога  коЈа  бара 
потпорна конструкЦиЈа,  а другите насади  се на м106  подлога  и претежно се со сортите 
аЈдаред, ред чиФ, грени смит и муЦу.
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„Оваагодинаценитесемногунискии
незнаемепокојаценаќегопродадеме
овогодинешниовродкојгоскладиравме
дома“,велиФросина.

Изминатите две години беа многу
лоши години за овоштарите во Преспа,
во2016годинаимашемалрод,аистото
сеповторииво2017годинакогапоради
доцните априлски мразови овоштари-
теимаанамаленродиголемиштетина
овошнитенасади.

„Оваа година и покрај неповолните
временски услови воПреспа имаме ре-
корденрододоколу150000тонијаболка,
новременскитенеприликиси гонапра-
вијасвоетоштосесеодразинаквалите-
тотнајаболкото,патакаодвообичаените
10%јаболкозаиндустрија,оваагодина
тојпроцентдостигнаидо50%одвкупни-
отрод.Ценатамоменталноемногуни-
скаодсамо1,5денаризаеденкилограм
јаболкозаиндустријаидополнителни3
денарисубвенции“,појаснуваФросина

15 год. Член на „Благој Кот-
ларовски“
„Повеќеод15годинисумак-

тивенчленвоздружениетона
овоштари Благоја Котлароски
одРесенимоменталносуман-
гажирана како раководител на
агрохемиската лабараторија на
здружението,коеееднооднај-
големитеинајстариздруженија
во државата. агро-хемиската
лабараторија е во сопственост
на здружението, која беше ос-
нована во рамките на големи-
от проект кој го спроведуваше
УНДП за заштита на Преспан-
ското езеро. Основната наме-
натаналабараторијатаедасе
праватагрохемискианализина
почв“,велиФросинаГеоргиев-
ска.

„Македонија е чудесна др-
жава, сите велат дека сме
аграрна држава, а ние во
Преспаимамееденфеномен:
когаовошкитенемаатродние
овоштарите имаме проблем,
когаовошкитеимаатродима-
ме уштепоголемпроблем.а,
кога родот ќе биде рекорден
како оваа година поголем
проблемздравје“,-велиФро-
синаГеоргивскаодРесен.

Фокусгрупатаќепрерасне
воземјоделсказадруга

Ворамкитеназдружение-
тоеактивнаифокус групата
од жени фармери во рамки-
те на проектот „Институцио-
налнаподдршканаНФФ“со
поддршканаWeEffect којае
еднаодчетиритефокусгрупи
кои функционираат во рам-
ките на НФФ. Фокус групата
во изминатиот период реа-
лизираше доста активности
восоработкасоНФФ.„Како
резултат на работата на фо-
кусгрупатаоваагодинаќесе
организираме на  повисоко
ниво во земјоделска задруга,
којаќеаплицираинаповикот
на Европската Унија за осно-
вање на нови земјоделски
задруги, затоа што сметаме
декаспасотевоздружување
и преработувачките капаци-
тети. Ние сакаме на нашето
јаболкодамудадемедодаде-
на вредност, а не да се про-
давазаминималницени.Тоа
значисопреработкавосуше-
но јаболко, сок, компот и сл.
имаме додадена вредност и
тоасамоздруженоможемеда
гопостигнеме“,велиФросна.
Именофокусгрупатаовааго-
динабешеактивновклучена
вопреговорите соМинистер-
ството за земјоделство, каде
штосеизлобираовоштарите
да добијат 3 ден субвенција
покилограмзапредаденоин-

дустриско јаболко во домашни-
тепреработувачкикапацитети.
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аКтуЕЛНО вО РЕГиОНОт

Одпочетокот на  2018 година во
Србијастапинасилаправилник
којнапроизводителитенахрана

имовозможилегалнодагипродаваат
своитепроизводиодкуќниотпраг.

Доминататагодинамалитепроиз-
водителисвоитепроизводигипрода-
вааобичнонацрнонакупувачикоине
гизнаат.ОдЈануари2018годинаена
силаправилник со кој напроизводи-
телитеимовозможидаможатодреде-
наколичинапроизводилегалнодаја
пласираатнапазаротитоаодкуќниот
праг.Напоединипроизводителитоа
многуимгоолеснаработењето.

Регистрирани сме веќе 4 години
како производители на  во органски
зеленчук.Вотекотнагодинатаимаме
40 сорти на зеленчук. Најголема по-
вршина имаме засадени со: кромид,
компир, пиперка, зелка. Зеленчукот
го продаваменапрекупци, директни
потрошувачиаимамеисвојатезгана
пазаротвоНовиСад.Кајнаснанаши-
от салашдоаѓаат илуѓе, кадеимаме
продажбаодкуќенпраг.Откакостапи
на силаодредба која овозможувале-
галнапродажбаодкуќенпраг,тојдел
одработатаниедостаолеснет,затоа
штониетоасегаможемеслободнода
го работиме вели Сања Кузмановиќ,
произведувачорганскипроизводиод
Ченеј.

Купувачите на лице место можат
дагивидатпроизводитекоигикупу-
ваат.Тоанакупувачитемногуимзна-
чибидејќиможатдадојдатидавидат

кадесепроизведуватоаштогокупу-
ваат,какосепроизведува,береичува.
Значи,имаатприликада се запозна-
ат соместото од кадешто потекнува
производоткојгокупуваатикористат
воисхраната.Ниесегаподготвуваме
производиичекамелуѓетодадојдат
понив.Неморамедаодименапазар
или да нудиме по маркетите. Луѓето
сегаимаатповеќедовербавопроиз-
водителите, особено кога е во пра-
шање органското производство би-
дејкиетоакајмногулуѓеесеуштепод
знакпрашалник.Вака,когаќедојдат
на местото каде се произведува по
принципите на органското земјодел-
ство,луѓетопочнуваатдараскажуваат
приказнатазафарматаитаасешири
“од човек на човек”. Луѓето кажуваат
декабиленатојитојсалашилифар-
ма,декавиделекакосеработи,дека
сесигурнипроизводите,додаваСања.

 Од поодамна се занимаваме со
поледелство, сточарство и производ-
ство на сирење. Новиот правилник
за продажба од куќен праг нас ни
овозможи полесно да ги пласираме
нашитепроизводинапазарот.Тиесе
100% направени од чисто, квалитет-
номлеко,безадитивииконзерванси.
Содржатмлеко сирило иморска сол.
Нанашатафармаеднашмесечнодо-
аѓанезависнаконтролакојаштозема
примероциодмлекотоипроизводите
игоконтролиранивниотквалитет.Мо-
ментално произведуваме 400 литри
млеко дневно. Произведуваме разни
видовинасирење.Сетрудимедаги
задоволиме вкусовите на сите. Си-

рењетогопласирамеодкуќниотпраг,
имаметезганапазарисоработуваме
со неколку специјализирани прода-
вницикоигиоткупуваатпроизводите
одмалитепроизводители.Секако,ре-
довноучествувамеинаразличнима-
нифестации. Цената на сирењето се
движиод300до1400динари,објасну-
ваЗорицаРадичшичзаземјоделската
фармаРадишичодЧуруга.

искуства од  примената на 
новиот правилник За продажба 
на проиЗводи од куќен праг во 
србиЈа
превод вида мартиновска извор.https://ilovezrenjanin.com 
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малите Фарми мораат да ги почитуваат стандардите За квалитет 

Правилникотнегодонесетоаштомалитепроизводителигоочекувааоднего,тврдииДраганаСакачодКучуре.

Нашатамесарапостоиофицијалноод1929година,иакопроизводствотопостоешеипредтоа.Никогашнесмејапрекиналеработатаиседржимедостарите
традиционланирецептиприподготовкананашитепроизводи.Воведовимеиновитети,атоаепроизводствонасалама,полутрајнипроизводикои,повторно,
сеправатпорецептивокоиникогашнемалоадитивикоиденескамасовносекористат.Ниетиеадитивнинегикористиме.асортиманотниедосташирок.
Тукаедомашнаташунка,кулен,кобасица,сланина,печеница,велиДраганаСакач,произведувачнамесоипреработкиодмесоодКучура.

Производитегипласирамепретежнооддомавосвојапродавница,асоработувамеисоуштенеколкупродавници.Сенадевамедекаќевлеземеивонекои
ресторани.ДолгосоработувамесохотеливоВрбас.Некогашсеработешепоинаку.Денескадаможетедаработитеморатедаиматесертификатизастандард.
ПредсеHACCP.Документацијатаепреобемна.Неебашсекакоштосепретпоставувашекогабешепромовиранправилникотзапродажбаодкуќенпраг.Вие
моратедабидетерегистиранафарма,даиматедокументи,некојдавеконтролира.Морадасепочитувахигиенатаприпроизводството,соцелпроизводотда
бидебезбедензаздравјето.Проблемотештосеслучуванапазаротдасепродавасеисешто,какоинепрегледаномесо.Тоаправилникотнегодозволува,
аливопраксасеслучува.Итоаморадасереши,додаваДрагана

потребна е подобра контрола на малите проиЗводители

Состојбатанапазаротмораподобродасеконтролира,тврдииГоранБерашодфирмакојасезанимавасопроизводствонакозјосирење.Ние
сменајголемпроизводителнакозјипроизводиодЈугоисточнаЕвропа.СенаоѓаменаселоКукујевцикајШид.Фарматаимлекаратасеосновани
во2009.Вотекотнасезонатаимаме35вработени.Имамеоколу600молзникозии500јариња.Лично,аипрофесионлано,немамеништопротив
регулативатакојаовозможувадамалитепроизведувачипродаваатодкукенпраг.Секакодекамораатдасестимулираатмалкузадаможатда
работатидаживеат.Нопостоитукадругпроблем.Штодаправимениекоисмеголемивокозарството,носмекакопроизведувачинамлеко
мали.Ниенеможемедасеспоредувамесопроизводителитенакравјомлеко.Имамеобврскадаплаќамезаситеможнианализи,сертификати,
даноцинадржавата.ИмамесертификатизаизвозвоЕУиСаД,коинасмногунечинеа.Себоримесубвенциитебаремнекогашданигиисплатат
навреме,велиГоранБерашодфирматаБеочапра.

Когаќесеизборитесоситетиепредусловиинаправитесирењеод100постокозјомлеко,сепојавуванекојамалафарма,противкојаповторувам
деканемамништо,акојаќепонудинаводнокозјосирењепоценакојаникаконеможедаодговаранаценатанакозјотосирење.Закилограм
козјосирењепотребноеоколу12-13литримлеко,азнаемедекаоткупнатаценанакозјотомлекое55-60динари.Тоазначидекасамотрошокот
засуровинае750динари.акадесеостанатитетрошоцикоивигинабројав,какоиобработката-преработката?Какотогашкозјотосирењеможе
дасепродаваодкукенпрагпоценаод600-800динари?Младокозјосирењесенудипоценаод350динари.Тукаведнашсегледадеканешто
нефункциониракакоштотреба.Моетопрашањеедалинекојгиконтролиратиемалипроизведувачи.Штоработатикоисуровинигикористат,
додаваГоран.Покренавмекампањакојаподразбираточнодекларирањенапроизводите.акопроизведувачитекористатвопроизводствотона
сирењекозјоикравјомлеко,тоадасенаведе.Купувачитедазнаатштокупуваат.Нашиотзакондозволуванадекларацијатадасенаведедека
восирењетоекористено51постокозјомлеко,а49постокравјоитојпроизводдасеименувакакокозјосирење.Немамништопротивтоа,но
некатојпроцентјасностоисекаде.Уштееполошаситуацијатасопроизводитекоисеувезуваат,даречеме,одБосна.Нивниотзакондозволува
козјосирењедасеименувапроизводкојимасамо30постокозјемлеко.Бидејкинадекларацијатанепишувакојеодносотпомегукозјотои
кравјотомлекотоасирење,тоасирењеуредносепродаватукакакокозјо.авсушностнеекозјосирење.Итогашсепрашувамекакодомашните
производисепоскапиодувозните,додаванашиотсоговорник.Фактедекарегулативатакојаимовозможуванамалитефармидапласираат
своитепроизводиодкуќенпрагтребашедаимгоолесниработењетонатиепроизводители.Сепак,иовојпатвопраксасепокажадекаовој
документ,какоимногудругикоисесамопрепишаниоддругиземји,неодговориадекватнонабарањатаиочекувањатанаситеониезакоје
наменетзаклучувагоран.



пишува: 
дип.инж.агр.Ламбе Куциноски

Заштитатакакоагротехничкамеркапретставуваеденоднајважнитеработнипроцесикајситекултури.Голем
ебројотнаболестииштетници,коигинапаѓаатразнитеземјоделскикултури,паотукаовојпроцесредовнои
стручноморадасеизвршуваповеќепати,кајразникултуривотекотнавегетационатагодина.Заштитатакако

агротехничкамеркаенеминовнаиееднаоднајважните,однеазависидиректноквалитетотиквантитетотнаеден
земјоделскипроизводпохектарповршина.Задасеизвршиуспешназаштита,големебројотнафакторитекоиимаат
влијание,такадаситетребадасеанализираатодструченаспектсоцелдасепостигненавремена,правилнаиефикас-
назаштита.Главнаулогаимаизборотнахемискиотпрепарат,времетонаапликација,временскитеуслови,ноголемо
влијаниеиманачинотнааплицирањенахемискиотпрепарат.Неопходноедасенанесепотребнатаактивнаматерија
нахектарповршинаодхемискитепрепарати,номногуеважнотаадасенанесевоголембројнаситникапки.Натој
начин,активнатаматеријаќебидеправилнораспореденапозеленатамасаштоеосновенусловзаефикасназаштита.
Главнатаулоганаовајфакторјаимаатмашинитеиапаратитезазаштита,ноинепосредниотракувач.Самоисправна
машиназазаштитанарастенијатаможедададеправилнаапликација.

Големината на капката и покриеноста на површините со растенија.

Големинатанакапкитееодлучувачкифакторприпокривањетонаповршинитесорастенија.Когакапкатаќепадне
наповршинатакојатребадајаштититааимаобликнатопка,додекапридопиротсорастениетотаагоменувасвојот
обликвосвера.Сотрансформацијатанакапкитеодобликнатопкавообликнасвера,сесоздавановаповршинакоја
капкатасегајапокрива.Тааповршиназависиодповеќефактори:површинскиотнапоннатечности,вискозитетот,голе-
минатанакапките,карактеристикитенаповршинатанарастителнитеделовиинаклонетостанаделовиодрастенијата.

Сомалитекапкизголемувањетонаповршинатаепомало,заразликаодголемите,асотоаипокриеностаеподобра
зарадиголемиотбројнаситникапки.Соцелдасеодрединајдобрасоодветнаголеминанакапките(честички),евложе-
номногутруд,нонепостоисеуштеуниверзално,сеопфатноправилозатоакојаголеминаеидеална.Вопогледнапо-
криеноста,помалитекапкисеподобри,додекаодаспектнанамалувањетонаударитесовоздушнитеструењаподобри
сепоголемитекапки.ВопоследнитенеколкугодинивоЕвропасеправикласификацијанавидотнакапкиврзоснова
навидотнараспрскувачотипритисокоткојгоимапрепорачаноBCPC(Британскиотсоветзазаштитанарастенијата),
(табела1)

Табела1Категоризацијанакапки-
те по големина според Британскиот
советзазаштитанарастенијата

Категори- 
зација 

на капките

Големина на 
капките 

(µm)

Многумали
капки

<125

Маликапки 125–250

Капкисосредна
големина

250–350

Големикапки 350–450

Многуголеми
капки

450–575

Екстермноголе-
микапки

575

Големината на КапКата 
и поКриеноста на поВрШините со растениЈа

Големината на капките е одлучувачки фактор при покривањето на површините со растенија. Кога 
капката ќе падне на површината која треба да ја штити таа има облик на топка, додека при допирот 
со растението таа го менува својот облик во свера



Основатанаоваакласификацијаевредностанапросечниотволуменскидијаметар(волуменскисредендија-
метар).Средниотволуменскидијаметарпретставувадијаметарнаеднакапкаштојаделивкупнатаколичинана
испуштенитечностинадваеднаквидела.ПоловинаодволуменотимакапкичијдијаметарисепоголемиодVMD,а
водругатаполовинадијаметаротепомал.Познавањетонаовојдијаметардаваобјаснувањезабројотнакапки,кој

Истотака,покриеноста,којапретставуваеденодпараметритезаквалитетназаштитаикојавоголемамераја
дефинираефикасностаназаштитатанееподеднаквозначајнакајразличнивидовиназаштита.Подобрапокрие-

ностепотребнакајзаболенитерастенија,азазаштитаодштетницисе
толерираималкупомалапокриеност.Постоиразликаиприсузбивање
наинсектите.Занеподвижнитесебараподобрапокриеност,азапод-
вижнитеипослабатапокриеностможедабидедоволна.

Слика2.Влијаниетонаголемитекапкиврзпокриеностаиверојат-
ностанауништувањенаинсектите

Можедасекажедекапокриеностаод20%одповршинитесорас-
тенијапретставуваминимумзаефикасназаштита,апокриеностанад
70%еоптималнотоконкојсестреми.Серазбира,ованееуниверзално
правило,носекакооваерамказадобрапраксавозаштитатанарасте-
нијата.

паѓање на капките – drift

Завременааплицирањенапестицидинаотворенополесетоонаштоги
одвлекувакапкитеодземјишниотправец,прекукојби требалодастигнатдо

објектотштосетретирасенарекувазанесувањеили“drift”.Driftпретставуваеденоднајголемитепроблемивопроцесотнаапли-
кација.Споредголембројнаавтори30%одгрешкитекојсејавуваатвотекотнааплицирањетосетокмупоследицинаdrift.Drift
посебнодоаѓадоизраззавременатретирањетоволошиусловизатретирање,аштопакенеминовно,затоаштопринападот
напатогенотморадасереагирабрзобезобзирнанеповолнитефакторинатретманот.Најважнифакторикојвлијаатнаdriftсе:
Временскитеуслови(брзинатанаветерот,влажностаитемпературата),типотнараспрскувачот,брзинатанаработа,работниот
притисок,обученостанаработникот.

Соцелдасеминимизираопасностаодdriftнеопходноедасепочитуваатситенаведенифакториштоеможноповеќе.Усо-
гласенатабрзинанадвижење,работниотпритисокикапацитетотнавоздушнатаструјакајоросувачите,значителнојанамалува
можностазапојаванаdrift.Соизбегнувањетонатретирањетозавременабрзинанаветеротсојачинаод3m/sитемператураод
23oCсенамалуваголеминатаналетот.

Влијанието на големината на капките и брзината на ветерот на drift

Големинатанакапкитевлијаенаdriftтакаштопотешкогизанесуваветерот,нооддругастранатиелесноселизгаатодповр-
шинатаналистотипаѓаатназемја.Одаспектнапокриеностиефикасназаштитанајдоброедасетретирасомаликапкикојсе
многуподложениназанесувањеодструењатанаветерот.Движењетонамлазовиодкапкиевекторскиусметеновотродимен-
зионаленпростор,затоаштотиеимаатсвојсмерибрзинанадвижење.Ветеротхоризонталногипренесувамлазовитенакапки,
додекагравитацијатагипривлекувавертикалноконповршинатаназемјата.

Капкитесовеличинаод200µm,сопоголемабрзинанаветеротод1m/sќебидатоднесенидо21метарпреддападнатна
земјата.Истражувањатавоанглијапокажаледекакапкатаод100µmзаоколу10секундиќепадненаземјатаодтриметривисо-
чина(табела2.).Тааистакапка,накојаголеминатанадијаметаротиекаконачовечковлакно,одбрзинатанаветротод2,2m/s
ќебидезанесенана23метрипредштопадненаземјата.

Табела2.Влијаниетонаголеминатанакапкитенапотенцијаноторастојание

Дијаметар на 
капките (µm)

Категорија на капки Време кое е потребно 
за капката да падне 

од 3 m висина

растојанието кое капката го поминува носена со 
брзина на ветерот 

од 1,2 m/s од 3m висина

5 Магла 66минути 4800m

20 Многумаликапки 4,2минути 3600m

100 Маликапки 10секунди 13m

240 Капкисосредна
големина

6секунди 8,5m

400 Големикапки 2секунди 2,5m

1000 Дожд 1секунди 1,4m
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заштИта

пишува:  
захариев ванчо дипл.земј.инж.

Кај нас во лозовите насади, од информации потекна-
тиодстручнатајавностипошироковосветотвнима-
ниетонаодгледувачитенавиновалозапочнува се

повеќе  да се свртува кон оваа болест.Воеднo опстојува
стручномислењедекаоваболестестарпридружникнало-
зовитенасади,севелидуриодвременаримјаните.Болес-
таекомплекснабидејкивнатрешнотогниењенасрцевина-
таначокототесамоеденодсимптомитекоисепојавуваат
принападотоднеа.Краенрезултатоднејзиниотнападе
сушењенацелоторастение.

Седопред10—15годининаистатаболестнеисепри-
давалозначењебидејкисепојавувалавопостарителозо-
винасадиирастенија.Новопоследнивегодинипочнува
нејзинапојаваивомладитенасадиинапомладилозина
возрастод2-5години.Појаватавопостарителозовинаса-
диирастенијамеѓудруготосеповрзуваисоприсуствотона
поголемаколичинанатанинивотиерастенија,освентоа
забележаноедекаиодредениподлогисинтезиратповеќе
танини,адругипомалку.ТакаподлогатаРупестриссинте-
зираисодржиповеќетаниниоддругиподлоги,исортите
лозикалеменинанеасепоосетливиипонапапаѓаниод
оваболествоодноснадруѓиподлоги(Рупаријаидруги).

Појаватаназаразанамладитерастенија-чокотиеовоз-
моженамеѓудруготоиоднивнотозасадување–подигање

наповршининакоисе
искоренети стари и за-
разенинасадипришто
заразата  се шири, а
појавата на симптоми
можеданастанемногу
годинипокасно.

Врз основа на тоа
кои се причинители-
те икоисе појавени-
те симптоми  има два
типа на апоплексија
и тоа апоплексно ве-
нење и сушење кај
стари и апоплексно
венње, сушење кај
млади растенија-ло-
зи. Во причинување-
то на апоплексијата

учествуваатповеќегабиодкои сегашнитесознанија ги
посочуваат  следниве три: Phaemoniella chlamydospore,
Phaeoacremonium aleophilum Fomitiporia mediterranea.
Овие габи живеат како сапрофити( на мртва растителна
маса)вопочватаивозаразенирастенијавоприродатаи
сеспособнидасеприлагодатнасекаквиусловинадвород,
иволозовиотнасад,задавоодреденипогоднимоменти
гозаразатрастениетоприштовозависностододредени
условизаразатаиуништувањетонарастениетосеодвива
брзоилипак сепровлекуваподолго време.Заразување-

есКа или апоплеКсиЈа-
Бело ГниеЊе на ДрВесината на лозата
Седопред10—15годининаистатаболестнеисепридавалозначењебидејкисепојавувалавопостарителозовинасадии
растенија.Новопоследнивегодинипочнуванејзинапојаваивомладитенасадиинапомладилозинавозрастод2-5години
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тосеостварувакогаспорите(семето)наовиепаразитиќе
навлезатилиќедојдатводопирсодрвесинатаналозата
прекуразноразниотворинаправенисорезидбаналозата
илиодинсекти,мразевиидр.илипрекунавлегувањеод
почватавнатревокореновиотсистем.

 Со раните од резидбата се создаванајчестои најго-
лемаповршинасомртвадрвесинакојапретставувабла-
гопријатна средина за
почеток и натамошен
развој на причините-
лите на оваа болест.
Било каков преживеан
стресодклиматскиили
агротехнички чините-
ли е момент на осла-
бување на имунитетот
и почеток и појава  на
заболувањето. Од досе-
гашните сознанија га-
бата Phaeoacremonium
aleophilum спорообра-
зува (семеноси) преку
летотоивотојпериодигиостварувазаразитеизатоамно-
гумалкуепронајдуванвозаболеното ткивоналозовиот
чокот.ОбратнонанегогабатаPhaemoniellachlamydospora
chlamydosporaсеразвиваиспороноси(семеноси)вотекот
нацелагодинаиможедавршицеловремедирекназараза
наранитепорастението.

Појавата на симптомите е, на поединечни растенија
илинаповеќевоодредениместананасадотие,вотекот
налетотоподождливоигрмотевичновременакоемупре-
дходеласушаивисокитемператури.Допојаватанасимп-
томитерастотиразвојотбилнормален.Развојотнаболеста

можедасеодвивабрзо
коеводиконвистинска
еска-апоплексија ка-
рактеристична за мла-
дителозиинасадиили
дасепројавувавохро-
ничнаформа со бавно
слабеење на расте-
нијата проследено со
одредени симптоми
на лисната и другата
вегетативна маса кое
е карактеристично за
старите лозови расте-

нијаинасади.Вистинскатаеска-апоплексијазапочнува
совенењеназеленатамасанадел,илинацелоторасте-
ние,лисјатагогубатсјајотицелатазеленамасастанува
сивкасто-кафеаваизанеколкуденовинастануваделумно
илицелосносушењенарастениетопроследеносопојава
нанадолжнапукнатинапоеднаодстранитенарастение-
то.Кајбавната-хроничнатапојаванаоваболестлистовите
избледнуваатиделовивомеѓунерватуратакајбелитесор-
тистануватжолтеникавозелени,акајцрвенитесортилоза
црвеникавиисесосушуваат.Измеѓуизумренитеделовии
покрај нерватурата останува тенка зелена зона такашто
акосепогледнелистотодстрананеговатаповршинаима
изгледнаодпечатоциодноганатигар.Листовитесопого-
лемазафатеностодзаболувањетоокапуваат.

Заболувањето започнува од долниот дел на ластари-
теинапредуваспремаврвот.Приоваформанапојавана
апоплексијаинтензивностанасимптомитеварираодгоди-
нанагодинаилозовоторастениеможетекпосленеколку
годинидазагине,приштоизвесновремеможеиданесе
појавуваатсимтоми.Погроздовитенабелитесортипоне-
когашможедасезабележатсино-црнидамкивопочето-
котназреење.Кајцрвенитесортиовојсимптомпоретко

сезабележува.Бавнатаапоплексијапосимптомитеможе
многулеснодасезбркасонедостигнамагнезиумилиекс-
тременнедостигнавода(воденстрес),абрзатаформана
аполексијасочумаполозатаArmillariamellea.Икајдвете
болестиделоддрвесинатавнатревочокототемекаирон-
ливасобелезникаваилисожолтабојаоделенаодздрави-
отделсотврдаитенкакафеаво-црнаивица.

За сузбивање на еската-апоплексијата преовладува
мислењедеканејзинатапојаваисузбивањее,единствено
можнасопреземањенаодреденипревентивни(предпаз-
ни)агротехничкимеркибидејкинемарегистриранофунги-
цидизанејзиносузбивање.Какопревентиваодстручната
јавностсенаведуваатследнивемерки:

 1.Треба да се настојува резидбата да е,што покасно
напролет(месец март)  бидејки е докажано дека раната-
зимскатарезидбагиправирастенијатапочуствителникон
овазаболувањезатоаштоиститевотојпериодсевове-
гетативенмириисоотсуствоилисмаленаактивностна
нивнитеимунисили.

2.Сорезидбатаданесеправатрезови (рани)сопо-
големотвор(дијаметарнепоголемод2см.),адоколкусе
прават такви,нои сокаква големинадасе, требадасе
премачкуваатсоедноодовиесредства:калемарскивосок,
црвеномасло,каша-пастанаправенаодбордовскачорба
сомалкувода,каша-пастанаправенаодсвежговедскииз-
метипросеанапепелвооднос60:40.Оваепотребнозатоа
штомртватаинедезинфициранадрвесинаворанатаепо-
сакуванотоместозапроникнувањеипонатамошенразвој
наспорите(семето)напричинителитенаапоплексијата.

3.Доколку чокотот е наполно исушен се препорачува
искоренувањеназаболенителозиинивноспалувањешто
подалекуоднасадотидезинфекцијанаместото.Каконај-
достапенинеотровенгопредлагам0,1%воденрастворна
водородниотпероксидH2O2воколичинаод10литри,по
ископаченоместо,илипепелоддрвоилилозовипрачки
од 1-2кг.поископина(накиселиинеутралнипочви).До-
колкупакесамонадземниотделисушен,илинеговделсе
препорачувацелосноодстранувањеиспалувањенанад-
земниотделидезинфекцијаипремачкувањенанаправе-
ниотпресек.Можноевозобновувањеначокототсоеден
одпотеранителастариодздравиотприземенделбидејки
најчестонемазаразавонив.

4.Резитбатасопредходнодезинфицираниножицитре-
банајпрводасеизвршикајздравитерастенија,апотоакај
болните.

5.Употребата на органски ѓубрива
(арско,компост,црвњакидр.)требавоштопоголемаколи-
чинаилицелоснодајазамениупотребатанаминерални
бидејкииститекоренитогиподобруваатусловитезаживот
налозовитерастенија.

6.Употребатанапепелодлозовипрачкиилиогревно
дрвовоколичинаод50-100кг.подекарнапочвикоиимаат
киселапаседоониесонеутралнареакцијаистотакаво
многугиподобруваусловитезаживотналозовитерасте-
нија.

7.Данесеподигановнасадврзстарнасадлоза,дасе
внимаваназдрвственатасостојбанакалемите,калемите
данесечуваатитранспортираатводрвенапилевина.

8.На крајот да кажам дека во интернет се наоѓат по-
датоци за употреба на фунгициди со активна материја
Karbendazim–препаратиKarbendazimиBavistinFLиак-
тивнаматеријаcyproconazole-препаратAlto100. 



22|МОЈаЗЕМЈа

пишува:  раде Каранфиловски

пЧЕЛарСтвО

зимсКа ВентилациЈа на КоШницата 
со пЧели

За зазимување на пчелните
друштва се напишани илјад-
ници страници но научно до-

кажани сознанија сеуште нема. Про-
должува и понатаму големата зимска
смртност. Угинуваат и целокупни пче-
ларнициамеѓунајважнитепричиниза
зимскатасмртностсесметаат-влагатаи
јаглендиоксидот,коинавреметребада
сеелиминираатпрекуотворотналетото
илинамрежастатаподница.Овазначи
декаводенатапареаијаглендиоксидот
спуштајќисенадолуќестигнатдопод-
ницатаинизлетотоизлегуваатнадвор.
Ова исфрлање на штетните гасови ќе
го забрзаме ако подницата е мрежес-
та. Доста помага ваквата работа и со
високаподницаа ако ја немамеможе
да искористиме медишен наставок со
илибезрамки.Ладниотисвежвоздух
којвлегуванизлетотоќегопотиснува
јаглендиоксидоти воденатапареа од
високата подница и медишниот наста-
вокиполекаќесезагреваиодинаго-
ре низ клубето стигнува до неговиот
центар и продолжува кон поклопната
штица,тамусеоладуваијаносивлага-
тасосебеизаедносодругиотискорис-
тенвоздухпаѓааткакопотешкинадолу,
лизгајќисепопериферијатанаклубето
и ладејќи го него слегуваат надолу до
подницата и низ летото или мрежата
излегуваатнадвородкошницата.

Кон дното овие веќе искористени
гасовисераздвојуваатнадвеструи.По-
тешкатаструјаодјаглендиоксидотпаѓа
најдолуаполеснатаструјат.е.водената
пареаостанувапогореиправимувлана
рамкитесопергаирамкитесомед,како
инапразнитерамки.Местотонаовие
штетнигасовитребадагизавземесве-
жиот воздух потиснувајќи ги низ отво-
ритекоипогорегиспомнавме.Задасе
избегнеоваитоапобрзодапаѓанадолу
севадатеднадодверамкинабочните
страниодкошницатаасотоасеотвара
просторзаподоброструење.Колкурам-
киќеизвадимеодкраевитезависиод
влажностанаместотокадесезазимени
пчелите. Влажните предели бараат да
сеизвадиповеќеодеднарамка.Соова
се овозможува да се намали во голем
делмувлатаидаимасекогашпотребна
количинанакислород.

Во кошницата со трошењето на
храната, клубето одинагорепомедна-

та капа за околу 2 см.месечно.Со ова
вокошницатасејавувапоголемпразен
простор во кој се задржува пареата и
јаглендиоксидот,асотоасезголемува
ивлажноста.Овасеслучуваконкрајот
на зимата за да се елиминираат овие
штетнигасовипотребноедасеотвори
горното лето кое до тогаш било затво-
рено.Соовапридонесувамеданедојде
допојаванапреранолегловопоголема
количинаипојаванамувла.ауспешно
презимнување, покрај доволната коли-
чинанахранадруштвототребадаима
младаиквалитетнаматица, здравии
младизимскипчелиоколу30.000,изо-
билиенасвежвоздухиуспешноисфр-
лањенаводенатапареаијаглеродди-
оксидот.акоовагообезбедипчеларот
некаесигурендекапчелитеќемубидат
таквикавквиштогиоставилвоесента.
Возимскиотпериоднеепотребнопо-
себно затоплување се до појавата на
првотот легло и растурање на клубе-
то, бидејќи затоплувањето може и да
штети. Ќеобрнампоголемовнимание
наисфрлањетонавлагатаодкошница-
та бидејќи тоа е најармортизирачкиот
факторкојбрзоинеодложногоскрату-
важивотниотвекнапчелите.Пчелите
собрани во клубе поминуваат во ане-
аробенрежимнаживотодносносезго-
лемувапроцентотна јаглероддиоксид
насметканакислородот. Заоваацел
пчеларотедолжензаследното:

реГулираЊе на отВорот на ле-
тото  

Најчесто кошницата има две лета,
горно и долно лето. Зимските усло-
ви бараат затварање на горното лето,
стеснување на долното и ставање на
чешли.Долното лето да ешироко тол-
ку сантиметри колку што има улици
полни со пчели во кошницата. Со ова
постигнувамепомалдотокнакислород
вокошницата.Вишокотнакислородго
нарушувазимскиотрежимнаживеење
напчелите.Затоаезатвореногорното
лето. Вакалетотоостануваседопоја-
ватаналеглокоганаглосезголемува
потребата од кислород. Тогаш го отва-
рамегорнотолетоадолнотосепроши-
руваспремајачинатанадруштвото.Во
пчеларникот во зима треба да владее
мириданесеотварааткошницитебез
потребабидејкисотоасегубимногуод
топлината.

ПОСТаВУВаЊЕНаВЕТРОБРаННа
ЛЕТОТО

Ваквиветробраниможедаизрабо-
тисамиотпчеларинивнатаприменае
многу едноставна, го штити пчелното
друштвоодбрзоладење.Ветробранот
(штичката) косо наклонета на летото
не дозволува да дува ладен водух во
кошницатааслужииданесезатвори
летотоодразниатмосферскивлијанија
какоснег,мразидруго.Возиматапче-
литеданесепрефрлаатволадновреме
нанекоепозаветноместобидејќиможе
делодклубетодасеоткачиизаминево
сигурнасмрт.

Треба да обрнеме внимание на из-
реката ‘’ветерот го издувува медот од
кошницата’’. Од надворешните влија-
нија(ветровите)пчелитеможемедаги
заштитименонеивнатревокошницата
кадештосејавуваатконвективнистру-
ења.  За да ги елиминираме последи-
цитеодовиеконвективниструењадо-
броепчеларитедакористатмрежеста
подницакојавозимапобрзогииспушта
влагатаијаглендиоксидотаиволето
иманизапозитивнивлијанија.

За оддалечување на влагата и
јаглендиоксидот од кошницата како
шторековмепогореможедапослужи
и длабоката подница како и подмет-
нување на некој недишен наставок, и
еднотоидруготослужаткакопредсобје
данеудираладниотвоздухдиректново
клубетотукукакоќесезагреваполека
даодинагореконклубето.

Ваказагреаниотвоздухстигнуваи
до центарот на клубето, како потопол
оди нагоре, и стигнува до поклопната
штица каде што кондензира. Со поја-
вата на леглото во почетокот на март
може да се постави над клубето плас-
тичнафолија(најлон)накојаќесесо-
бирааткапкинакондензиранавлагаа
тоадоброќемудојденадруштвотода
сеснабдувасоделодпотребнатавода
залеглото.
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Во зависност од количината,
видот и квалитетот на конзу-
мираната храна, се менува и

квалитетотнамлекото,штосесогледува
прекунивотонапротеинииколичината
намлечнамаствомлекото.Задаможе
да го исполнат генетскиот потенцијал,
особеновисокопродуктивнитегрла,тие
морадневнодаконсумираат3,5до4%од
телеснатамасасувиматериипооброк.

Тргнувајќиодпоговоркатадека,,мле-
кото низ уста влегува,, зголемената ис-
хрананакравитедоведувадозголемена
млекопродукцијаизголемувањенасодр-
жината на протеини и млечна маст во
млекото.Факторикоивлијаатнанивото
наконзумирањенахранакајживотните
се:

• Зачестеностиредоследнахра-
нењето,

• Влажностанаоброкот(требада
бидепомалаод50%),

• Конкуренцијамеѓукравите(при
слободенсистемначување),

• Наглипроменивооброците,

• Условитена чување: соодветна
простирка, вентилација, и хиги-
ена.

Јагленохидратите како основни
енергетски материи кои се содржат во
оброцитекајмлечникрависеделатна:

-структурни-суровивлакна:целулоза,
хемицелулоза и лигнин, кои се наоѓаат
главно во клеточните ѕидови на расте-
нијата)и

- неструктурни – шеќер, скроб и пе-
ктин,коисенаоѓаатвнатревосодржина-
танарастителнитеклетки.

Одржувањето на оптималниот од-
носпомеѓукабастатаиконцентрираната
храна се постигнува кога учеството на
неструктурни јагленохидрати (НЈХ) из-
несуваод20до45%.Ованивопозитив-
ноделуванаколичинатанапротеините
во млекото. Поголема количина на НЈХ
можедадоведедозначителноопаѓање
намлечнатамаствомлекотоидопојава
наацидозаигубењенателеснатаконди-
цијакајкравите напочетокотналакта-
цијата.

Кабастите крмива не треба да се
исситнети на парчиња помали од 1 цм.
Кајгрлакоисетакахранетисејавуваат
проблеми како последица од неправил-
на ферментација во бурагот,  доаѓа до
опаѓање на  нивото намлечнамаст , а
расте содржината на протеини во мле-
кото.Оддруга страна оброците во кои е
поголемоколичествотонасурововлакно
сеенергетскипосиромашниидиректно

влијаат на количината на произведено
млеко, па затоа таквата кабаста храна
требадабидесодобарквалитетзадасе
избегне дефицит на енергија што пре-
дизвикува опаѓање на протеините во
млекото.

Во исхраната на млечни крави зна-
чајноеинивотонапротеинивооброкот,
одшто директно  зависи и содржината
напротеинивомлекото.Препорачливое
нивотонавкупнипротеинивооброкотда
биде16,5%,азадасепостигнеизбалан-
сиранаминокиселинскисоставдажбите
одпченка(богатасометионинилизин),
требадасекомбинираатсолегуминозни
крмива.Соовасепостигнувазголемена
млечностворанаталактација,аподоцна
восреднаталактацијапоголемонивона
протеинивомлекото.

Храна со ниско ниво на влакна, а
високо ниво на неструктурни јагленохи-
драти, премногу исситнета кабаста хра-
на,какоинедоволнозастапенакабаста
храна во оброците може да доведат до
смалувањена%намлечнамастиниско
зголемувањена%напротеини,можеда
доведедоацидозанабураготипореме-
тување на општото здравје на кравата.
Задасеостваривисокопроизводствона
квалитетномлекопотербное:внимател-
нобалансирањенаоброците,користење
на  квалитетникрмиваиквалитетниус-
ловиначувањенаживотните.

пишува: дипл. инг. агр. јелица Бешлиќ

Влијание на исхраната врз 
промена на составот на млекото
Во зависност од количината, видот и квалитетот на конзумираната храна, се менува и квалитетот на млекото, што се согле-
дува преку нивото на протеини и количината на млечна маст во млекото. за да може да го исполнат генетскиот потенцијал, 
особено  високо продуктивните грла, тие мора дневно да консумираат 3,5 до 4% од телесната маса суви материи по оброк.
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пишува: проф. д-р Ѓоко Буневски

Генетскитересурсизахранаиземјоделствосеосноватазаподобропроизводствоиквалитетотназемјоделскитеи
сточарскитепроизводи.Губењетонабиолошкатаразновидностсерефлектираврзчувствителностанаеколошките
потенцијали,вовиднаисцрпувањеиисчезнувањенавидовите.Вотекотна20.вексеслучилебројни,структурни

глобалнипроменивобиолошкатаразновидност,апосебноворазновидноставоземјоделството.ТоасеслучуваивоР:
Македонија,конкретносодомашниотбивол.

ДомашниотбиволевоведенкакоавтохтонвидсогласноЗаконотзасточарствонаРМодјануари2013година.Поради
нивнитевредниособини,однационаленинтереседасезачуваатиунапредуваат.ПредповеќедецениивоР.Македонија
ималопреку30.000биволи,ноденеснивниотбројеопаднатнасамо40грла,коидоколкуведнашнесереагира,постои
опасностцелоснодаисчезнекаковидвонашатаземја.СпоредПравилникотзазачувувањенабиолошкатаразновидност
наанималнитегенетскиресурсикајдомашнитеживотни,домашниотбиволтребапосебнодабидеставенкаковидво
посебенрежимназаштита(конзервација)нанеговитегенетскирезурсиивоПрограматазафинансискаподршкаодре-
сорнотоМинистерство.

таб. 1 степен на загрозеност на расата според број на  
чисто расни женски грла за биволи

степен на  
заГрозеност  

на расата
БиВоли

1.КРИТИЧНа <150

2.ЗаГРОЗЕНа <250

3.РаНЛИВа <450

4.ВОРИЗИК <750

5.НЕЕЗаГРОЗЕНа <1500

Генетска ерозија 
на домашниот бивол во р. македонија

СтОЧарСтвО
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таб. 2 Вкупен број биволи во р. македонија во  2016 година

р е д . 
Бр.

локација Вкупен 
број биволи

1. Струмица 24

2. Гевгелија 18

3. Прилеп 7

4. Делчево 4

5. Скопје 2

8. ВКУПНО 55*

* Според аХВ, во 2015 год. се евидентирани

вкупно65грлабиволивоРМ

рм и Конвенцијата од рио Де Женеиро.Составендел
иосновазасекојастратегијаиакционенпланзазаштита
на биолошката разновидност претставуваКонвенцијата за
биолошка разновидност (Convention for biodiversity-CBD)
од Рио Де Жанеиро, 1992, ратификувана во Репубулика
Македонија1997година;СВРМбр.54/97).Конвенцијатаза
биолошкаразновидностбешепотпишанаво1992годинана
СамитотнаПланетатаЗемјавоРиоДеЖанеиро.Иаконее
фокусиранана генетскиресурсикајживотнитекако такви,
таа го покрива целиот сектор на биолошка разновидност,
вклучувајќигоисточарството.

субвенции за биволи:ВоР.Македонијаопгрлодомашен
бивол од 2014 година се доделуваше дополнителни 1500
денарипогрло,аво2018годинаизнесува4000денарипо
грло. Но тоа ни оддалеку не ги задоволува потребите за
да може еденфармер да биде одржлив и конкурентен на
пазарот,особеноакосеимапредвиддекасубвенцијатапо
бивол во Србија изнесува по 300 Евра/грло, а во другите
земјиворегионотиповисоко.Тоа

придонело нашиот вреден генетски материјал да се
извезува(прекуграницаилинацрно)вососеднитеземјии
иститедасеприкажувааткаконивнигенетскиресурси.

наместо заклучок:Зачувувањетоиодржливатаупотреба
на генетскитересурсизахранаиземјоделствоевосржта
на безбедноста на  храна. Денес, соочени со потребите
на растечкото население, промените во побарувачката
на потрошувачите и големиот предизвик од климатските
променииновитеболести,илиповторноќесеповикувамена
адаптибилностипотенцијалотнаавтохтонитерасидомашни
животниилиќесесоочимесонесигурнаиднина.Оддруга
страна, во традиционалните системи на производство
потребнисеповеќенаменскиживотни,соавтохтонопотекло,
коииакопомалкупродуктивниодвисокопроизводнитераси,
имаат вредни функционални особини меѓу  кои најавжна
е прилагоденоста на специфичните услови на локалната
средина.

ДоколкуведнашнесереагираворесорнотоМинистерство
заземјоделствоиовојавтохтонвиднадомашенбиволод
само40грлавоцелаМакедонијанесесубвенционирабарем
нанивонанајнискатасубвенцијапогрловососеднитеземји,
овој автохтон бид засекогаш ќе исчезне од нашата ген-
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аКтуЕЛНО

ДИЗАЈНОТ ОВОЗМОЖуВА кОРИСТЕњЕ НА ПНЕВМАТИцИ СО МАлку ИлИ  БЕЗ ВОЗДух. ОШТЕ-
ТуВАњЕТО НА ЗИДОВИТЕ НА СТАНДАРНИТЕ ПНЕВМАТИцИ СЕ ДОСТА чЕСТИ И БАРААТ ЗАМЕНА 
НА ГуМИТЕ, ДОДЕкА кАЈ ИНОВАТИВНИОТ МОДЕл ТРАкТОРСкИ ГуМИ ТОЈ ПРОБлЕМ НЕ ПОСТОИ. 
ПРИ РАБОТАТА НА НОВИОТ ТИП НА ГуМИ ИМА  ПОДОБРЕНА ТРАкцИЈА  И НАМАлЕНО ПРОлИЗГу-
ВАњЕ ВО ОДНОС НА СТРАНДАРДНИТЕ ГуМИ.

Современотоконвенционалноземјоделствопроизвод-
ствоодносноденешнотоземјоделствонеможедасе
замислибезсовременипогонскимашини(трактори),

приклучнимашини  и алатки, воопшто. Какошто постои
тренддеказемјоделскамеханизацијаодгодинавогодина
свепотешкаипоголема,сосамототоапостоиипоголема
опасностза(набивање)напочвата.Набивањенапочвата
главноеповрзаносоглавнитеоперациизаобработкана
почвата,односносоприменанатешкамеханизацијакоја
штоможедапредизвикапомалоилипоголемонарушување
наструктуратанапочвата.Структуратанапочватаемногу
важнабидејќитаавлијаеназадржувањеипроодностaна
водата,воздухотихраната,којштосенеопходнизаправи-
ленрастиразвојнарастенијата.Сигурнодеказбиеностана
структуратанапочватаимавлијаниенаекономскиотстатус
прекувисинатанаостваренитеприноси,новокоиразмери,
тешкоедасепроцениимајќиговопредвидварирањетона
типовитенапочвата,плодоредотиклиматискитеприлики.
Помалото оскино оптоварување предизвикува набивање
напочватавоповршинскиотслој,додекапоголемотооски-
нооптоварувањепредизвикуванабивањенапочватаиво
подлабокитеслоевинапочвата.

пишува:  деспина Кртевска

реВолуциЈа 
Во ДизаЈнот на траКторсКи Гуми

МЕхаНИзацИја
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Набивањенапочватасеслучувасообработканатешки
трактори особено во неповолни  временски услови и по-
веќекратнодвижењенатракторитенаистатаповршина.

Што се уште може да се направи за подоб-
рување на тракторските гуми што досега  не е 
направено?

Тоаепрашањештомногуземјоделцигопоставуваатда
добијатштоповеќеоддостапнататехнологијасоцелдаја
зголематсвојатапродуктивност.Технолозитеодкомпанија-
та''MitasTires''развијановагенерацијатракторскигумисо
помошнамалаизраелска компанија ''GalileoWheel Ltd.''
Новиотдизајннагумикојасоздаварамнаповршинанагу-
матавоконтактсопочваташтогозголемуваоттисокотија
подобруватракцијатаатоаевопринципрешениепомеѓу
гасениците и стандардните тракторски гуми.  Допирната
површинанаPneuTrackе53%поголемаотколкукајстан-
дардните гуми соистидимензии. Миташразви техноло-
гијасокојастандарднатагума јапретваравогасеницаи
обратно,соштосепостигнуваподобратракцијавоправото
движењенатракторотноиподобрувањенаперформанси-
тепривртење.

Дизајнот овозможува користење на пневматици со

малкуилибезвоздух.Оштетувањетоназидовитенастан-
дарнитепневматициседостачестиибараатзаменанагу-
мите,додекакајиновативниотмоделтракторскигумитој
проблемнепостои.Приработатанановиоттипнагумиима
подобренатракцијаинамаленопролизгувањевоодносна
страндарднитегуми.

Компанијата Trelleborg која ја презема компанијата
МиташнасаемотагритехникавоХановерво2017година
лансирашеновагенерацијаPneuTracнагумивоземјодел-
ството.

PneuTracеподобренаверзијанапретходниотмодели
даваодличнирезултатикаконастрмнипадинитакаина
каливитерени,намалувајќиговреметозапрестојнанула
возахтевниуслови. PneuTracгикомбинирапредностите
на радикалните земјоделски гуми во смисла на заштеда
нагориво(ефикасностнагориво),комфортиуправување,
тракцијаноиможноспридупењенагуматафармеротдане
останенаполетотукубезпроблемможедасевратидома.

Овој нов дизајн овозможува тракторот да работи со
100%одпотенцијалнатаефикасност.Технологијатанапро-
гресивнатракцијајазголемуватракцијатадодекасовна-
трешнататракцијанасаматагумасеподобруваможноста






