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Списанието „Моја земја” 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
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НФФ

Форум: организирано земјоделство 
до сигурен пласман

пишува: билјана петровска- Митревска

Напредвиденатапанел-дискусијапо-
себносеразговарашезадоговорното
производство и презентирани   иску-
стваодХрватскаводелотнасигурниот
пласманкакоипроектотнаЕвропска
унија во Република Северна Македо-
нијазагрупинапроизводители.

Соговорницинапанелдискусијата

г-дин  Младен шимунац, Експерт за
договорнопроизводство,Хрватска

г-дин   сашо ристески, Македонска
АсоцијацијанаПреработувачи

г-дин димитре Николов„Воведување
и спроведување на мерките за зае-
дничко   уредување на пазарите“ ЕУ
проект Презентација на примери од
фармеризатутун,пченицаимед

Во официјалниот дел се обрати Ва-
ска Мојсовска, претседателка на
НФФ, Љупчо Николовски, министер
за земјоделство, шумарство и водос-
топанство, Анели Лејна, директорка
за ЕУ регионот наWeEffect, Билјана
Петровска–Џартовапретставничкаод
амбасадатанакралствотоШведскаво
РМ,  проф.д-рВјекославТанасковиќ,
декан на Факултетот за земјоделски
наукиихрана.

васка Мојсовска, 
претседателка на 
НФФ: За да постиг-
ниме напредок по-
требно е организи-
рано производство
кое ќе себазирана
меѓусебен договор
помеѓу земјоделци-
те и откупувачите.
Тојдоговордасеск-
лучува на почетокот
на календарската
годинасо јаснопре-

цизираниоткупниценисојаснодефи-
нираникритериумизапроизводството
на земјоделските производи со дого-
воренквалитетиквантитеткадешто
самите откупувачи во текот на про-
изводната година ќе го контролираат
производството со нивни стручни со-
ветисодавањенарепроматерјализа
производствонатиеземјоделскипро-
изводи  и вземнопочитувањена тие
договорииодстрананаоткупувачите
иодстрананаземјоделците,всушност
какоштоеиобразложеновоЗаконот
заземјоделствоирураленразвој.

Љупчо Николовски, министер за 
земјоделство: Организираното земјо-
делскопроизводствозаземјоделците
значи сигурен пласман, за откупува-
читесигурнасуровинаиисполнување
на договорите со странските партне-
ри. Следејќи ги трендовите на пону-
даипобарувачканасветскитеберзи,
земјоделците и откупувачите, преку
договорното производство заеднички
можат да го организираат производ-
ството,данаправатпланзапотребни-
теколичинииквалитет,асоединстве-
нацелдасеспречипојаванавишок
на земјоделски производи. Измина-
тивегодинисмесведоцидекапоради
неорганизираностанапроизводството
речисисекојагодинасесоочувамесо
вишокнапроизводикоинемакадесе
пласираат. За надминување на овие
проблеми од круцијално значење и
воспоставување на договорно произ-
водство помеѓу земјоделските произ-
водителиодеднастранаиоткупувачи-
теипреработувачитеоддругастрана.

анели Лејна, директорка за еУ реги-
онот на We Effect: WeEffect евоовој

дел од Европа и го поддржува раз-
војотворуралнатасредина. WeEffect е
шведскаорганизација,штојацрписи-
лата од шведското коперативно дви-
жење. Ние сме голема организација
каде што  поддржуваме организации
коисенашипартнериизакоипроце-
нувамедекатребадасоработувамесо
нив.Ниесметукадавеподдржимеи
секако,несметуказадавикажуваме
штотребадаправите.

билјана петровска 
– Џартова претстав-
ничка од амбасадата 
на кралството швед-
ска во рМ: Шведска
во целост ги поддр-
жува аспирациите за
членство на Македо-
нија во Европската
Унија, и го потпомог-
нуватојпроцесипре-
ку политичкаи преку
развојна поддршка.
Но,овојпроцеспокрај
тоа што носи приви-
легии , истовремено
ќе донесе и многу
предизвици. Многу е важно предиз-
вицитекоигиносизаедничкиотпазар
наЕвропадаседочекаатспремни,со
усвоенозаконодавствоинеговапрак-
тична примена преку релевантните
институции.Производството требада
биде организирано, со испочитувани
стандардинапроизводство,какоида
бидатконтинуиранообезбедениколи-
чиниквалитетинавременаиспорака
напроизводи.Сетооваезадаможат
македонскитепроизводителидостојно
дасесоочатсоконкуренцијатанапа-
зарот. Разединети и неорганизирани
земјоделцина европскиот пазар      ќе
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Одржана Втората Пленарна седница
на Националната Конвенција на ЕУ
за Република Северна Македонија

каде што беа презентирани препораките
и имплементацијата на препораките на
работната група 1 (земјоделство и рура-
лен развој). Во рамките на конвенција-
та директно е вклучена и Националната
федерација на фармери. Одржани се 5
работни сесиина следните теми:Какодо
поуспешно искористување на програмата
ИПАРД 2, Кредитирање во земјоделство-
то, агробизнисот и руралните средини,
Земјоделски задруги-можности предиз-
вици, Семејното земјоделство – одржлив
модел на руралната средина, Локалните
чинители вофункција на развој на рурал-
ните средини.На работните сесии при-
суствуваа 160 учесници. Директни учес-
ници: Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Агенцијата
за финансиска поддршка на земјодел-
ствотоируралниотразвој,Европскаунија
преку своите проекти кои ги имплемен-
тират во Република Северна Македонија,

Факултетот за земјоделски науки и храна,
ЗЕЛС, Министерство за труд и социјална
политика, Националната федерација на
фармери,Мрежата за рурален развој,Ма-
кедоснаката асоцијација на земјоделски
задруги, Асоцијацијата на земјоделци.
Копрецедавачи и експертски тим на гру-
пата за земјоделство и рурален развој:
МајаЛазаревскаодМЗШВиВаскоХаџи-
евски од ЗАЕМ - ко-претседавачи и  екс-
перти проф.д-р Александра Стојческа –
Мартиновска,доцентд-рАнаСимоновска
одФЗНХиБилјанаПетровска–Митревска
одНФФ

НФФ

втора пленарна седница на Националната Конвенција на ЕУ 
за република Северна македонија

сесоочатсопотешкотиииподредена
позиција кога ќе се борат за своето
местонаовојпазар.НФФимазначај-
на улога во обединувањето на земјо-
делцитекакоивопретставувањетона
нивнитеинтересипрединституциите.
Но истовремено, НФФ има значајна
улогавоподготовкатанамакедонски-
теземјоделцизапредизвицитекоиги
носи отворената конкуренција на ев-
ропскиотпазар.

Во поздравните говори се обрати
и вјекослав Танасковиќ, декан на 
Факултетот за земјоделски науки и 
хранакојистакнадекаФакултетотза
земјоделски науки подготви анализа
заспроведувањенаинвестициизаиз-
градбанаоткупнодистрибутивницен-
три.„Откупотназемјоделскитепроиз-
води,предсèназеленчукотиовошјето
какопотсекторисоголемозначењеи

извознаориентација,
претставува критич-
на фаза во вреднос-
ните синџири. Оваа
анализа има за цел
да даде јасна слика
за актуелната состој-
ба на производната
база и функциони-
рањето на синџи-
рите, со акцент на
предизвицитекоисе
поврзани со откупот.
Вредносниотсинџир
еобработенвооднос
на сегментот на све-

жоовошјеизеленчукисегментотна
производитекоиштосекористаткако
суровина за преработувачката индус-
трија. Како резултат на анализата, се
изведуваатможнинасокииопцииза
поефикасноорганизирањенаоткупот.
Анализите извршени во рамките на
оваа студија може да послужат како
основа за развивање на соодветна
стратегија и повеќегодишни акциски
планови“,истакнаТанасковиќ.

Форумот е дел од проектот Институцио-
налнаподдршканаНФФподдржанодWe
Effect.

препораки на форумот

• Економскоздружувањеназемјоделцивозадругиидругтипнапроизводни
организации(групинапроизводители)каконачинзазголеменапреговарачка
моќиорганизацијанапроизводствоипродажбата

• Зајакнувањенадијалоготсобизнисзаедницата, прекуедукација,обукаипо-
добренаефикасностнапостојнитепот-секторскигрупивоМЗШВкакомехани-
замзауредувањеназемјоделскитепазари

• Почитувањеназаконскиотмоделзадоговорнопроизводствоигаранцииод
државатавоспроведувањенаистиот

• Усогласувањенаразличнитеначининазаконскодефинирањенаисплататаво
различнитепот-секторивоединственмоделзанаплатаиоблигациониодноси
којќеважизаситеземјоделскипот-секториподеднакво

• Забрзувањенапостапкатазадонесувањенаправилницитезапродажбаиста-
вањевопрометнахранаодрастителноиживотинскопотеклоодмалитепро-
изводители(продажбаодкуќенпраг)

• Јакнењенаинспекцискиотнадзорнастрананадржаватаводелотнаконтрола
имониторингнаоткупот



НФФ

јуфкијада 2019 
во село будинарци

Јуфкијада 2019
по седми пат во
организација на

НФФ за првпат во
беровското село Бу-
динарци.60жениод
Беровско, Кочанско,
Гевгелиско, Струмич-
ко, Неготинско, Те-
товско и Преспанско
месеа јуфкикоиоваа
годинаќеседонираат
воДомотзадецабез
родители и Дом за
старилицавоБерово.
Манифестацијата е
организиранакакоделодактивности-
тенапроектот “Институционалнапод-
дршканаНФФ”поддржанодWeEffect.
Манифестацијата ја отворија претсед-
ателката на НФФ, ВаскаМојсовска и
членовитенаУОВангелинаПармачка,
ВанчоКировскиинационалнатакоор-
динаторка на Мрежата на жени фар-
мери Фросина Георгиевска. Претсе-
дателката на НФФ Васка Мојсовска
истакна дека со оваа манифестација
сепродолжуватрадицијатаигоприка-
жуваживототвоселопрекувредните
раценажените.ВангелинаПармачка,
еден од организаторите на манифес-
тацијата, истакна дека традиционал-
натахранааособеноподготовкатана
јуфкитесепосебнообележјенарурал-
натажена.Тааистакнадекакакоорга-
низаторисеособеносреќништооваа
година манифестацијата се одржува

во Будинар-
ци, село кое
изобилува со
многу убави-
ни но е забо-
равено. Тие
потенцираа
дека со мани-
фестацијата
се прикажува
традицијата и
хуманоста на
селото.

На средбата
присуствува-

шеИгор Јадровски од Хелсиншки ко-
митет кој одржа интерактивна сесија
зародовобазиранадискриминацијаи
бесплатнатаправнапомошкојајануди
Хелсиншкиоткомитетнаоваатема,а
заруралнотонаселениеќебидевосо-
работкасоНФФ. 

На манифестацијата се подготвија 25
килограми јуфки кои се донираа во
Дневниотцентарзадецатасопосебни
потреби,Домотзадецабезродителии
ДомотзастарилицавоБерово.

Светлана Трифуновска, една од до-
маќинките на Јуфкијадата и локална
кординаторка од Мрежата на жени –
фармеривоНФФзаберовскиотреги-
он истакна дека целиот настан беше
прекрасенитиекакоорганизаторисе
презадоволни од целото случување.
Таа смета дека настанот доживеал

соодветна промоција и дека сето тоа
претставува соодветна презента-
ција на Будинарци, беровскиот крај
ипродуктитенаправениодрацетена
вештатаруралнажена.

Националнатафедерацијанафармери
изразува голема благодарност за гос-
топримството и прекрасната органи-
зацијанаженитеодБудинарции,кои
оваа година беа домаќинки на наста-
нот. Посебна благодарност до Ванге-
линаПармачка,СлавјанкаПачарскаи
СветланаТрифуновска.

пишува: билјана петровска- Митревска
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ЕУ ИСКУСтва: ОргаНИзацИИ На прОИзвОдИтЕЛИ вО ХрватСКа

Легендарната парола „заедно
сме посилни“ постои заради ус-
пешните приказни на било кое

општественониво.Земјоделствотоне
е исклучок. Особено во Европа, свес-
та за здружување околу заедничките
интересиназемјоделцитеимовозмо-
жуваполеснаборбасовласта,ноипо-
лесно справување со конкуренцијата
во оваа гранка. Еден од најблиските
примеринаевропскадржаваеХрват-
ска.Воовааземјаимаповеќеод1800
земјоделскиздруженија

здружувањето креира 
здрава конкурентност
Хрватските земјоделци следејќи ги
насокитенаЗаедничкатаземјоделска
политика на Европската Унија дека
само здружени можат да ги оства-
ратречиси ситепосакуваницели: да
заштедат при набавка на репромате-
ријалите, дапреговараатвоврска со
продажбанастоките,даобезбедуваат
соодветнаколичинаиконтинуитетна
испораката на производи. Истовре-
мено, заедничкото организирање на
производителите им овозможува по-
лесно да се справат со зголемената
конкуренција, да се стекнуваат и да
разменуваат знаења и искуства, но
и да си овозможат оптимално корис-
тењенаресурси.Когастанувазборза
конкурентноста, здружувањето во ор-
ганизациинапроизводителивосвоја-

та суштина го има зголемувањето на
нејзината вредност, односно нејзино
поголемонивонапазарот–и тоана
примарните производители. Зошто?
Затоа што организациите на произ-
водители во иницијалната каписла
насопственотоформирањегоимааат
обединувањето токму на поединеч-
ните производители, со цел оптими-
зирање на производството, негово
прилагодувањенапобарувачката,ста-
билизацијанаценитенапроизводите
економичност и континутет на произ-
водството.

Во Хрватска, ваквите организации
имаатподдршкаодминистерствотоза
земјоделство.Имено,тоапрекумерка-
та9воПрограматазарураленразвој,
на пример, се предвидуваат по 500.
000евразаподдршканаорганизации
напроизводителикоизапериодод5
годинисенаменетизапокривањена
трошоци за персонал, изнајмување
канцеларии,маркетингнапроизводи
и членови, подготовка на производи
запродажба,набавканаголемо,исл.
Всушност, поддршка за организаци-
итезапроизводители  седобива од
државниот буџет и од мерката 9 во
Програмата зарураленразвој.Седо-
делува во максимален износ од 750
000кунинаониеорганизациикоиима-
атодобрениделовнипланови.Додека
пак, членовите
на признатите
организации на
производители
имаат можност
и за други при-
добивки кога
аплицираат за
мерките што ги
нудихрватската
држава. Ина-

ку,помоштасеисплаќаврзоснована
одобренпланзаработа,на тојначин
штопроцентотпостепеносенамалува
одгодинавогодина.

Патака,прватаратае10процентиод
годишнатавредностнапазарнотопро-
изводство на организацијата на про-
изводители, но не повеќе од 100.000
евра, додека износот на последната
рата е 6% од истата вредност, но за
претходнатагодинаи,повторно,дане
е повеќе од 100.000 евра. Мирослав
Ковач,којеменаџернаеднауспешна
организација напроизводителипора-
чувадекавозаедничкотоздружување
е успехот иширењето на европскиот
пазар.

-Земјоделците треба да се обединат,
колку повеќе се отвораме кон Евро-
паигоширимепазарот,толкуповеќе
обединувањетоќестанепонеопходно.
Можеме да влијаеме на квалитетот
и да ја јакнеме локалната економија,
којаинакубезнаснебиуспеала.Рас-
теме, произведуваме млеко, го пре-
работуваме и дистрибуираме, сè се
случува и останува кај нас. Ние сме
примерзадобралокална,кружнаеко-
номијаибезсоработкатоанебибило
можно,сметаКовач.

Заедно сме посилни:
Организациите на производители се алатка за борба 
со пласман, конкуренција и владини политики

пишува : Искра Коровешовска

Хрватските земјоделци следејќи ги насоките на заедничката земјоделска политика на Европската Унија  дека само здружени 
можат да ги остварат речиси сите посакувани цели: да заштедат при набавка на репроматеријалите, да преговараат во врска 
со продажба на стоките,  да обезбедуваат соодветна количина како и континуитет на испораката на производи.
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во еУ има околу 2000 
организации на про-
изводители само 
за производство на 
овошје
Пред две години, во 2017 година, во
ЕвропскатаУнијабеаактивнивкупно
1.784 организации на производители
запроизводствонаовошјеизеленчук-
однив1.271беаорганизациинапро-
изводителисооперативнипрограми,и
62здруженијанаорганизациинапро-
изводители.Оваабројкасегаверојат-
носедвижиоколу2000организации.
Статистиката покажува дека од мер-
китештоорганизациитегиискористи-
ле во нивните оперативни програми:
28% се однесувале на планирањена
производството,25%заподобрување
на квалитетот напроизводот, 22%на
маркетинг,16%намеркизаживотната
средина,5%намеркизаспречувањеи
управувањесокризи,2%намеркиза
обукаи1%намеркизаистражување
и експериментално производство.
Вкупната вредност на пазарното про-
изводствонаорганизациитенапроиз-
водителиводелотзаовошјеизелен-
чук,во2017година,нанивонацелаЕУ
изнесува28.348.113.543евра.Земјите
членки на кои им припаѓа најголем
делодвредностасеШпанија,Италија,
Франција,Холандија,Германија,Вели-
каБританијаиБелгија.

Хрватска обездува 9 милиони 
евра за фромирање групи и орга-
низации на производители
Според меркат 9.1.1 во Програмата

за рурален развој во Хрватска, став-
ката „Воспоставување на групи на
производителииорганизациинапро-
изводители “ обезбедува 9 милиони
евра. Досега седум организации на
производители имаат потпишано до-
говоризафинансирање,содоговорна
вредност од 2,76 милиони евра, што
претставува искористеност од 31%.
Значинеопходнаесеуштеедукација
наземјоделцитекакодадојдатдопа-
рите, илиможебифактотшто и оваа
земја го има проблемот со одлив на
млади, процентот на искористенот е
ваканизок.

Мерки за заедничка организа-
ција на пазарот
Заедничкатаорганизацијанапазарот
(иливоХрватскапознатикакомерки
ZOT - Zajednička organizacija tržišta)
претставува збир на инструменти и
меркиспакуванивоевропскатаправ-
нарамка,коисекористатнапазарот
воЕУзастабилизирањенаценитеи
понудата на земјоделски производи.
Практично,тиепретставуваатодговор
на нерамнотежата на пазарот и кри-
зите, оти ги ублажуваат последиците
за земјоделците преку интервентни
плаќањавослучајнанарушувањена
пазаротилипаквослучајнанекаква
друга нестабилност. Постојат неколку
пакетинамеркикоипрактичнозначат
финансиски инјекции за организаци-
ите на производители. Првиот пакет
еврзанзаиоколупроизводствотона
вино. Предвува 4 видови на мерки,
за инвестирањево винарииимарке-
тинг,запромоцијанапазаротвотрети
земји, за реструктуирање и конвер-

зија на лозови насади
и за информирање во
државите членки на ЕУ.
Вториот, се однесува на
одгледување различни
типови на растенија, а
предвиденаееднамерка
за привремена поддрш-
ка. Понатаму, третиот е
повторнопакетодмерки
за поддршка на органи-

зациитенапроизводителиводелотна
сточарството. Имено, засебни мерки
имазапчеларство,заодгледувањена
коњи,понатаму,сенудатпосебниили,
какоштосенарекуваатвопакетот,ис-
клучителни мерки за прилагодување
на производителите на млеко, како
имеркизаиспораканаинформации,
односноинформирањенасекторотза
млеко.

Нопомоштаиподдршкатанезавршу-
вааттука,тукусенудатитаканарече-
нихоризонталнимерки.Еднаоднив
еименуванакако „школскашема“,и
предвидува можности за покривање
на училишните оброци со млеко и
млечни производи, заради стекну-
вањенанавикизаздравживот.След-
ната од пакетот хоризонтални мерки
етаазаиоколуможностаирегулати-
вите за добивање дозволи за увоз и
извоз, понатаму, следува мерката за
повеќе информирање и промоција и
затоаштосеикакотребадабидатпо-
ставени

организа-
циите на
п р о и з -
водите-
ли.
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раЗвивање на ПОТенцијаЛОТ За 
исТражување и ЗасТаПување кај 
граѓанскиТе ОрганиЗации

Во периодот од февруари до де-
кември 2018 година претставни-
циод52граѓанскиорганизации,

од8-тепланскирегионинаРепублика
Северна Македонија учествуваа на
повеќеработилнициповрзанисогра-
дењенакапацитетитенаорганизаци-
ите, креирање на политики за рура-
лен развој, застапување и лобирање.
Овие работилници беа организирани
во рамки на проектот „Национален
рурален парламент како глас на ру-
ралното население“, спроведуван од
CNVP,Мрежата за рурален развој на
Република Македонија (МРР на РМ)
и Акција за рурален развој (АкРРа).
По завршувањена циклусот на рабо-
тилници,одсекојпланскирегионбеа
избранипонеколкуорганизации,кои
беавклученивопроцесотнаизработ-
канакраткидокументизаполитиките
за рурален развој.Во истиот период
беше спроведено и истражување во
8-те плански региони преку кое се
идентификуваапроблемитеипредиз-
виците со кои се соочува руралното
население. Вкупно 840 претставници
на невладиниот сектор и локалната
самоуправа беа вклучени во истра-
жувањето. Добиените податоци беа
анализиранисоцелдаседефинираат
теми, актуелни и релевантни на пот-
ребите на руралното населени во се-
кој регион. Граѓанските организации
коибеаактивниучесницивоциклусот
работилници за градење на капаци-
тетите,понатамубеавклученивотре-
нинг процес и менторска поддршка
за креирање на кратки документи за
политиките за рурален развој, во со-
гласностсотемитедефиниранипреку
истражувањето.Капацитетотивешти-
ните на руралните граѓански органи-
зации за препознавање и решавање
на предизвиците во нивната област
на дејствување, е особено слаб. Не-
достатокот на соодветни вештини за
застапувањедоведувадопотешкотии
воотворањетодебатиипокренување
прашања од интерес и значење на
локалнатазаедница.Последователно,
придонесот и влијанието на рурални-
теграѓанскиорганизациизапромена
на сегашната ситуација и политики-
те за рурален развој се ограничени
изатоаодклучнозначењееразвојот
на нивните знаења, аналитички, пре-
зентациски и менаџерски вештини.
Целтанапроцесотнаменторирањена
граѓанските организации беше да се
научатдаподготваткраткидокументи
наполитиките,вослучајовзапретход-
ноидентификуванитемиодобластана
руралниотразвој.
На ваков начин им се овозможи на
организациитедаразвијатбрзиире-
левантни информации за локалниот
развој на руралните заедници, мож-
ноститезафинансирањеповрзанисо

руралниотразвојивлијаниетоврзру-
ралните области. Овој процес допол-
нителноимпомогнанаорганизациите
да ја информираат јавноста во врска
сополитикитезарураленразвојидаја
подобратсоработкатасомедиумитеи
другитезаинтересиранистраниодру-
ралните средини. Темите, врз основа
накоисекреираакраткитедокументи
заполитики,произлегоаодпретходно
направенатаанализа,исеспецифич-
низарегионотнакојсеоднесуваат.
,,развивање на туризмот во регионот  

Малеш- пијанец“-
 енасловотнадокументот заполити-
ки, кој го креираа организациите од
источниот плански регион. Трендови-
теворазвојнатуризмотсевонасока
наспецифичнодоживувањекоеќеим
се понуди на посетителите. Регионот
Малеш-Пијанец несомнено полека
станува атрактивна туристичка дес-
тинација, какозадомашни, такаиза
странски посетители. Популарноста
седолжинаприродните убавини,не-
загадената на животната средина и
здравата  традиционална храна, што
јанудиоваалокацијанапосетителите,
какоисодржинитезаактивенпрестој
воприрода.
Сепак,регионотподолговремесесо-
очувасомиграцијананаселениетово
поголемитеградовиворепубликатаи
надвороддржавата,какорезултатна
повеќефактори,меѓукоииограниче-
нитеможностизавработување,ниски-
те примања и сиромашниот културен
живот (ИстражувањенаЗдружението
Амброзија, 2016). Тука, развивањето
натуризмотповеќеслојноможедаги
промени состојбите во однос на по-
добрувањенаекономскитеусловиво
регионотиквалитетотнаживеењена
локалнотонаселение.
За да се искористат потенцијалите,
неопходноедасеставиакцентнаод-
редениактивностикоиќепридонесат
кон развивање на туризмот во реги-
онот Малеш-Пијанец. Во овој краток
документ,какоедниоднајзначајните,
гииздвојувамеследниве:изработкаи
ажурирањенарегистризасместувач-
ките капацитети и категоризација на
приватните сместувачки капацитети;
подготовка на интегрирана туристич-
ка понуда и разработка на различни
туристички пакети; зајакнување на
човечкитекапацитетивотуристичкиот
секторпрекуобукаиедукација;обука
заподготовканапроектизакористење
на достапнитефондови; проценка на
количините за одржливо користење
налековитибилкиишумскиплодови
и едукација за правилно собирање;
одржувањенапостоечкитетуристички

капацитетииатракции.
„Нови производи за локален развој во 

охридско струшкиот регион“
,едокументотзакраткиполитикиодју-
гозападниотрегион.
Покрајтрадиционалнитеформинату-
ризамвоохридско-струшкиотрегион,
се јавува потреба за новипроизводи
и нови видови на туристичка понуда.
Автентичноста на традиционалните
производиодлокалнотонаселениее
добра основа за креирање на специ-
фичен концепт за поттикнување на
руралниот развој во општините. По-
врзувањето на производителите со
пазарот, односно целосниот синџир
напроизводствотоодпочвадотрпеза
идистрибуцијанапазаротепроблем
закојакосенајдерешение,ќегопот-
тикне земјоделското производство
и економски ќе го зајакне регионот.
Туризмот, како рурален или пак еко-
туризам, ќе отвори исто така повеќе
можности за подиверзифицирана по-
нудаворегионот.Прекупредложените
мерки, кои се клучни за зајакнување
насоцио-економскитеусловивоовој
регион, особено во руралните среди-
ни,ќесепоттикнеразвојотиопстано-
кот на заедницата, младите ќе бидат
помотивирани да останат во родниот
крај,ќесеразвиееколошкатасвести
претприемничкиотдух.Истотака,овие
меркиќепридонесатзапроширување
изголемувањенатуристичкатапонуда
напазаротиодговорнаспецифичните
барањанацелнитегрупи.

„крерање на можности за вработу-
вање на младите во руралните сре-

дини“,
 едокументотзакраткиполитикикој
гоподготвијаорганизациитевклучени
вопроцесотодјугоисточниотплански
регион.
Прекуимплементирањенакраткороч-
нии среднорочни стратегииимерки
кои ќе ги решат актуелните предиз-
вици за вработување на младите во
руралните средини, ќе ја намалиме
нивнатамиграција,аќегопоттикнеме
нивниотразвојииститетиеќепоста-
ват основа за успешен долгорочно-
држливразвојнаруралнитесредини.
Ова е особено важно за Југоисточни-
от плански регион на Република Ма-
кедонија, пред сèза намалување на
трендотнамиграцијанамладителуѓе,
намалувањето на невработеноста и
подобрувањенаусловитезаработа,а
исто такаизацелокупниотразвојна
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регионот,којстрадаоднедостатокна
работнасилаиесолоштренднана-
малувањенанаталитетоти стареење
нанаселението.
Проблемотсозадржувањеисоодветно
вработување намладите во рурални-
тесрединизаслужувадабидеглавен
приоритет,особеноналокалнониво.

“производство на оргранска храна како 
алатка за рурален развој и создавање 
на поволни социо-економски услови во 

пелагонскиот регион“
 –

краткокдокументзаполитикиизработен
одорганизациитеодПалaгониско.
Зголемувањетона уделотна земјодел-
скопроизводствокоекористиодржли-
ви,органскиметодинапроизводство
не е избор, туку станува неопходност.
Едноставно, не може да продолжиме
да произведуваме храна во иднина,
бездасегрижимезачовековотоздра-
вје,почвата,водатаибиодиверзитетот.
Предизвицитесеприсутниисонивсе
соочувамесекојдневно.Однеможност
дасенабависоодветносеме,немање
намалирегистрираникланицизако-
лењенадобиток,немањенадоволен
бројквалитетниконсултантизаорган-
скопроизводство,маликоличиништо
го оневозможувапласманот во стран-
ствоисл.Меѓутоа,сèпоголемебројот
начинителикоиработатнанивноре-
шавање.Пелагонискиот регион нуди
поволниусловизаразвојнаорганско
производство, на растителни, сточар-
скиипчелнипроизводиипреработки.
Органското производство ќе го зголе-
миме доколку работиме на едукација
на производителите, консултантите,
потрошувачите.Сите треба да знаат
зоштотребадаодбераторганскипред
конвенционаленпроизвод, зошто ис-
тиотепоскапикоисебенефититеод
ваквиотначиннапроизводство.Други
насокизапоттикнувањенасекторотсе
олеснувањенапроцедуритеосновање
и функционирање на малите прера-
ботувачки капацитети, стимулирање
на разни начини за поврзување на
производителите сопотрошувачитеи
нови начини на промоција на орган-
скатахрана..Морамеситедаработиме
дагоискористимепотенцијалотштого
поседуваме, но најпрвинпотребно е
дагиразвиеменашитекапацитетиза
надминувањенапрепрекитеиразвој
нацелиотсистемодпроизводстводо
консумација.
„како да создадеме подобра средина 

за младите“,
кратокдокументзаполитикиодпо-

лошкиотпланскирегион,
Според нив, во фокус се младите од
рурални средини со ограниченимож-
ности на територијата на општините
Јегуновце,Теарце и Тетово со сосема
изразенаразличност,потребнисепо-
сеопфатниистражувањазапотребите

ипредизвицитекоибибилеинклузив-
низасоодветнитесрединиисевкупно.
Образованиетонамладите, какофор-
мално,ноособеноводелотнанефор-
малнотоидоживотнотоучење,еклуч-
наалатказаоспособувањенамладите.
Посебенакцент требадасе ставина
поттикнувањето на претприемни-
штвото и иновативноста кај младите.
Понатаму, потребна е меѓу-секторска
соработкасокојабисеобезбедилодр-
жлив развој не само на територијата
на општините,туку и на здруженијата
намладите,младитепретприемачии
младитевоопшто.Оваамеѓу-секторска
соработкаможедасепостигнесопо-
голема вмреженост на локалните ин-
ституции, бизнис секторот и невлади-
ниотсекторвопроектикоиодделноби
решиленекојодпроблемитесокоисе
соочуваат младите. Ваквото партнер-
ството може да придонесе кон побрз
и поквалитетен проток и пристап до
информациитесоштомладитебибиле
поинформирани за проектите и про-
грамите за рурален развој и развојот
воурбанитесрединиикаквиможности
иститенудат.Соовабисепридонело
конподобраискористеностнадостап-
нитесредстваодразличнистрани,но
најмногу од Европската Унија преку
ИПАРД II Програмата. Нивната пого-
лема искористеност директно ќе го
поттикне развојот на регионот, преку
отворањенановиработниместа,при-
влекување на туристи, уредување на
руралните населениместа и целосно
подобрувањенаживототвонив.

„подобрување на конкурентноста на 
локалното производство и одржлив 
развој“- кратокдокументзаполитики
изработен од организациите од севе-

ро-источниотрегион.
Преобразбатана територијатанаЛАГ
“АБЕР 2015“ во средина со зголемен
квалитетнаживотвокојаевоспоста-
венаифункционираефикаснаифле-
ксибилна економија, како и обезбе-
дени социо-културни услуги,не може
да се постигне без вложувањавопо-
добрувањетонаинституциите,инфра-
структурата,човечкитересурсииобра-
зовнитепотенцијали,воспоставување
високи стандарди за квалитет и соз-
давање повеќе можности и еднакви
условизаучествоналуѓетоиправните
субјективозаедничкотоносењеодлу-
кизаразвојнитеполитикии споделу-
вањенаодговорностазаразвојпомеѓу
сите учесници. Ваквата преобразба
треба да се спроведе преку органи-
зирано, координирано и интегрирано
управување на активностите и со вк-
лучување на сите субјекти-засегнати
страни во развојните напори поради
координација на активностите и спо-
делувањенаодговорностаприреали-
зација на развојните мерки. При тоа,
трансформацијататреба да се спрове-
дува во насока на понатамошен раст
наЛАГ-отпрекусоздавањеможности
заинвестиции,намалувањенаразли-
ките во капацитетите на чинителите,
отстранување на идентификуваните
внатрешнислабостиворамкинаЛАГ-
отимобилизирањетонасилнитестра-
ни за искористување на постојните
можности.Потребни се координирани
интервенции во поглед на образова-
нието,патната,комуналнатаиенергет-
ската инфраструктура, поттикнување

намодернизацијатаиконкурентноста
во земјоделството и општо вложу-
вања во руралниот развој. Ваквите
организирани мерки и активности ќе
резултираатЛАГ-отдапридонесекон
развиенаруралнасрединакојсоздава
условизаживотсовисокиквалитети,
согласнопотребитенаграѓанитеиос-
танатитечинителитенаЛАГ-от.

„Зголемување на атрактивноста на
руралните средини во Вардарскиот
регион:Развој на сертифицирана об-
ласт с. Бегништепатот на органското 
грозје“–кратокдокументзаполитики

изработен од организациите од Вар-
дарскиотрегион.Спореднивнитезак-
лучоци малите расцепкани земјишни
парцели,нискатародностналозовите
насади,немањетосистемзанаводну-
вањекакоислабатаекономскамоќна
лозарите се недостатоци при посто-
ечкото конвенционалнопроизводство
коегиправилозаритеодс.Бегниште
неконкурентни во однос на лозарите
од пониските делови од Тиквешкиот
регион.Овиенедостатоцитесеиском-
биниранитака,штозаорганскотопро-
изводство претставуваат предности,
чиеискористувањеможедапридоне-
седозаживувањеналокалнатаеконо-
мијапоразниоснови.Територијатана
Бегниште е соодветна за екстензив-
но лозарство, погодно за конверзија
кон органско производство. Ваквото
пренасочување може да се искорис-
ти за поттикнувањена атрактивноста
наоваатериторија,соновапонудана
културнинастаниифестивалииповр-
зување со традицијата. Земјоделци-
те ќе се поттикнат запроизводството
на старите рецепти за производи од
грозје (вино, ракија,маџун, слатко со
рчели), како и развој на нови инова-
тивнипроизводиодгрозје.Прекуефект
на успешна приказна, Органско Бег-
ништеможедасепримениводругите
регионикакомоделвокоивзаемносе
вклучениземјоделците,традицијатаи
околината.Пореализацијатанапроек-
тотможеистиотдасемултиплицираи
вооколнитеселаРесава,Дабништеи
Кошаниинатојначиндасесоздаде
еднапоголемасертифициранаобласт,
која ќе стане препознатливцентар за
производствонаоргансковиноидру-
гиорганскипроизводиод грозје,како
и база за развој на локалниот тури-
зам.Воприлогнаовадоаѓаиинфор-
мацијатадека о периодот 1952-1955,
селото било седиште на тогашната
општинаБегниште, во која покрај се-
лотоБегништесенаоѓалеселатаГар-
никово,Дабниште,Драгожел,Кажани,
Куманичево и Ресава. Оваа група на
села се идеални за органски реони,
доколкусеимаамбициизапонатаму.



ФиТоФТорНи 
гНиеЊа кај 
оревоТ

10|МОЈАЗЕМЈА

заштИта

пишува: дипл.агр. инж   ванчо захариев

Оревоткакокултуразанаши
условистанувасепоатрак-
тивен и позастапен во од-

носнапоблискотоминато,коепред
се, се должи на негов локален и
глобаленнедостатигкакопроизвод
инапојаватана квалитетниипро-
дуктвнисортиисаденматеријалод
иститеподостапницени.Нокакои
ситекултури,такаитојеподложен
на заболувања и штетници кои во
просекоднесуваатнад10%одпри-
носотнаистиот.Покрајвообичаено
распространетитеболестизанаши-
текраиштапричинуваниодпознати
и вообичаени бактерии, габи и ви-
руси, одгледувачите на оваа култу-
рапорадиодгледувањетонаистата
масовноивомасовнинасади,често
подигнатинанесоодветниповрши-
нииодгледуванинесоодветно,веќе
сеилиќепочнатдасесреќаваатсо
фитофторнотогниењекајоваакул-
тура, кое во зависнот од условите
може да делува погубно на помал
или  поголем дел од  растенија-
та во насадот. На светско ниво кај
различни видови сорти и подлоги
закалемењенаоревсепронајдени
различни видови предизвикувачи
нафитофторно гниење коиму при-
паѓаат на родот PHYTOPHTHORA.
Одвидовитеодовојродсврзанисо
гниењевозонатанакоренот,коре-
новиот врат и стеблото проследу-
ваносоумирањенацелирастенија
најштетен и најраспространет е
видот Phytophthora  cinnamomi кој
еодговоренза гниењаисмртина
многу други културни видови.Овој
видсесметазанајопасенинајште-
тенбидејкигонапаѓаореовоторас-
тениеиприпонискапочвенавлаж-

ност.Вторпонегопоспособностза
причинувањеназаразииштетност
кајоревотодродотPHYTOPHTHORA
евидотPhytophthoracitricola,аима
уште многу други видови од овој
род кои се одликуваат со помала
агресивност и чија значајност се
состоивотоаштонивнитедејствија
го засегаат развојот кореновиот
систем  зголемувајќи склоностана
растенијатаконеколошкистресови.
Важно е да се каже дека видови-
теодродотPHYTOPHTHORAпокрај
оревотзаразуваатидругиродовии
видовикултурниидиви растенија
нанесувајќиимштета.

СИМПТОМИ
Споменатите и останатите

спомнати видови од родот
PHYTOPHTHORAнапаѓаатразлични
ткива на растението и предизвику-
ваат појава на различни симптоми.
Доколку е нападнат кореновиот
вратлистовитенарастениетооста-
нуваат ситни и пожолтени, се поја-
вувавенењеисеслучуваизненад-
на смрт на растението следена со
опаѓање на лисната маса или без
опаѓањенаистатаисозадржување
на свенати-сосушени  плодови.По
стеблото се појавува истекување
на течност со темна боја од ство-
рени раковини воглавно во зоната
накореновиотвратодпомали(точ-
касти) или поголеми површини  со
издолженатриаголнаформа(вовид
на пламени јазици) од кои е зафа-
тена и кората и површинскиот дел
на дрвото под истата. Кај корено-

виотсистемсимптомитесегниење
нанајмладиотделкојеводо-храно
вносител на растението. Појавата
на симптомите на фитофторното
гниењесеодвивасотекнавреме-
топриштовопочетокоттиеможат
да бидат невидливи и неоткривли-
ви.Првитесимптомисепојавуваат
накореновиотвратпроследенисо
одвојувањенаексудатвоглавново
основатанастеблото.Потоаследу-
ва гниењенанајмладата коренова
маса, па изумирање на камбијал-
ниот дел претежно во основата на
стеблото,појаванасмолаинакрај
умирање на растението. Треба да
се кажедекаможеда сеима слич-
ност со  симптоми предизвикани
од други причинители какошто се
недостиг или вишок на вода, ош-
тетувања од инсекти, бактериски
заболувањапапорадитоазаточно
определувањедекапричинителоте
одродотPHYTOPHTHORAпотребно
елабараторискаанализа.Штетнос-
та од ова заболување се должина
изгниување (скапување)нанајмла-
диот и  најзначајниот дел од коре-
новиотсистемпроследенсопојава
итекнагоренаведенитесимптоми,
а резултира со  појава на недовол-
на снабденост со вода и храна на
растениетокоеводиконизненадна
или одложена смрт при што изне-
надната смрт се среќава почесто
преку летото. Видот Phytophthora
cinnamomiсетврдидекаепричини-
телот на изумирање проследувано
често  со  изненадна смрт на оре-
овите растенија преку летото при
што забележливо е дека  лисната
масаостанува накрунатасо јасно
изразена нејзина дехидрираност.
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Текот на одумирање од овој вид е
проследен со појава темнокафеави
доцрниповредениместа,претежно
возонатанакореновиотвратодкои
-одтиекоисевлажниистекуватеч-
ност-екскудат.Зафаќањетонаорео-
вотодрвоипојаватанасимптомиод
овојпаразитможедаодивовисина
од 1,8 метри. Видот Phytophthora
citricolaкакоштоспомнатопогорево
текстотсвоетоштетнодејствогоиз-
разува преку оштетувања на коре-
новиотсистемпричинетоодгниење
на најмладиот дел на кореновиот
системсоштомусеуништувавсму-
кателната моќ на храна и вода на
растението кое понатаму води кон
изумирањеи умирањена ореовите
растенија,со понекогашипребро-
дувањеодстрананаиститедоколку
растенијатаимаатилисмогнатпого-
лемаодбранбенамоќ.

сиМпТоМи од забоЛУваЊе  предизвикаНо од габи 
од родоТ PHYTOPHTHORA

ПРЕВЕНТИВАИ
СУЗБИВАЊЕ

Бидејќисеуштенесестворени
видови,хибридииподлогизакале-
мење од  родот Juglans (Орев), до-
волноотпорнинаболеста,потребно
е превентивно да се делува со цел
растенијата во текот на нивниот
производственвекдаиматсоодвет-
ниусловизаживотидасеводобра
здравственасостојба.Почватакаде
ќесеподигненасадотсосвоитефи-
зичкиихемискиособеностидаодго-
варазаодгледувањенаорев.Треба
дасеобративниманиеданеседо-
пуштапревлажнетостнаистатакако
важенусловзапојаванаовазаболу-
вање. Кореновиот систем  никогаш
не треба да бидат изложен повеќе
од 18 часа во презаситена со вода
почва. Иако причинителите на ова
заболување можат активно да про-
никнуватворастениетоибездаима
наранувањапоистото,сепакраните
значително ја зголемуваат можнос-
тазазараза,пазатоарезидбатана
растенијата треба да се извршува
во суво време за да може напра-
венитеранипобрзода се осушати
зараснат и наранувањата правени
сорезидба,обработканапочватаи
одразнивидовиштетници,требада
настојувада се сведатнаминимум.
Од хемиски средства во интернет
публикациисеспоменуваат:Калиум
фосфит(калиумфосфонат)K2(PHO3),

какобиоразградливаматерија.Исто
така, може да се користи калциум
и магнезиум фосфонат. Примената
наовиесоединенија сеодвива во
неколку наврати преку системите
занаводнувањеилипрекулисната
маса по нејзиното оформување  со
посебна важност на третман пред
самотонејзиноопаѓањесокоеќесе
овозможизначаенвнеснапрепара-
титевотелотанарастенијата.

Други активни материи кои се
спомнати во сузбивањето на оваа
болестсе:1.fosetil-aluminium,препа-

рати(AliettefleshWG,Fostonic80WP)
и2.Etridiazole-препарати (Terrazole
35%WP,Terrazole48EC).

Взаемната примена на превен-
тивни мерки и на овие и други хе-
миски средства ќе допринесе за
сузбивањеиликонтролирањенабо-
леставонасадот.



ОвОштарСтвО

Климатскитепромениможеда
бидат изразени кај различ-
ни метеоролошки елементи.

Секоја промена на климатските па-
раметри предизвикува специфични
дејствакоивонашиусловикајовош-
нитерастенијапричинуваатнегатив-
ни последици со различен интензи-
тет, аштетите предизвикани од нив
може да бидат директни или инди-
ректни.

зголемување на средно дневни-
те температури во зимскиот период-
предизвикува пореметување во фи-
зиолошкото мирување на овошните
растенија,незадоволувањесопотре-
бенбројчасовинанискитемперату-
ри,лошразвојнацветнипупки-слаба
рецептивнаспособностнатолчникот,
лошо оплодување и намалување на
приносот

зголемување на средно днев-
ните температури во рана пролет-
рано започнување на вегетација и
цветање што предизвикува пред се
индиректништетипоовошнитенаса-
диизразениво:

z Зголемување на ризикот
оддоцнипролетнимразеви

z Подолга вегетација и
зголемен број на пестицидни
третмани и зголемена потреба
одводазанаводнување

z Пораносозревањенапло-
довите-последици кај јаболка
бидејќи индиректно се намалу-
ваквалитетотнаплодовите

z Потреба од подолг пери-
од на чување на плодовите од
јаболкаволадилницисоштосе
зголемувааттрошоците

Климатските промени изразени
прекунеспецифичнитевисокитемпе-
ратуривотекотнапролетниотпериод

предизвикуваатсепоранавегетација
на овошните растенија. Пред 20-30
годинисортатајаболкаајдаредворе-
сенскиотрегионпросечноимашепо-
четокнацветањеоколупрвимај,аво
последните неколку години речиси
редовнозапочнувасоцветањеоколу
20април.Овазначиза7-10денапо-
рано.Заовиедесетденаевсушност
зголемен ризикот од нанесувањена
штети од доцни пролетни мразеви.
Имајќи ја предвид тенденцијата на
климатскитепроменисепредвидува
дека во иднина вегетацијата ќе за-
почнувауштепорано.

доцни пролетни мразеви- тери-
торијатананашатаземјапретставува
транслокационазонакадештонаста-
нува судир на медитеранска и кон-
тиненталнаклима.Тукачестопатисе
јавуваатпробивинатоплиилиладни
воздушни маси кои се причина за
појавананаглипроменинатемпера-
туратанавоздухот.Затоплувањетона
почетокотнапролеттапредизвикува
почетокнавегетацијатаицветањена
растенијата,асонаглатапроменана
времетосепојавуваатнегативнитем-
пературикоигиоштетуваатцветови-
теилизаврзанитеплодчиња.Воовој
региондоцнитепролетнимразевиот-
секогашбилеприсутниинанесувале
штетивоовоштарскотопроизводство,
нопоранонивнатазачестеностбила
помала.Такавопериодот1968-1993
година,силнипролетнимразевикои
нанелештетанаовошнитенасадисе
појавиле пет пати или во просек на
секоја петта година. Во последниве
двеиполдекадиглобалнатапромена
наклиматасеповеќе
семанифестираиво
овој дел, што резул-
тирасомногупочеста
појава на доцни про-
летни мразеви кои
нанесуваат огромни
штети во овоштар-
ското производство.
Во овој период до-

цни пролетни мразеви кои нанеле
штетивоовоштарскотопроизводство
се појавиле дури девет пати.Допол-
нително, доцните пролетни мразеви
вопоследниотпериодтраатподолго
време,соштосенанесуваатуштепо-
големи штети во овоштарското про-
изводство.

Во последните неколку години
доцнитепролетнимразевиидругите
климатски непогодипредизвикуваат
огромништетивоовоштарскотопро-
изводство.Направенитештетиможе
дасеконстатираатдоколкусеанали-
зирасостојбатасопроизводствотона
овошјепогодини,ноиколичинитена
извезени плодови и девизниот при-
лив од пласманот на плодовите од
нашите извозно ориентирани овош-
никултури.

Топлотни бранови, зголемување 
на екстремните температури и сред-
но дневните температури во летниот 
период

-Климатските промени во текот
на летните месеци предизвикува-
атчестапојаванаекстремновисоки
температури со долготрајно дејство
т.н.топлотни бранови, проследено и
со долготрајна суша, кои предизви-
куваат пореметување на голем број
физиолошкипроцесикајрастенијата,
односно стрес кој пак меѓудругото е
причина за проблематично дифе-
ренцирањенацветнитепупки(дупли
плодници), кои се причина за завр-
зувањенадвојниплодовисоштово
големамерасенамалуваквалитетот

последици и штети од
климатски промени 
кај овошните растенија 
пишува проф.др. Марјан кипријановски
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Таб.Последициодград(26јули)вонасадодкруша,сортавиљамовка,(Кипријановски,2016)

Статуснанасадотво
односназаштитаод
град

Прирастна
стеблото,мм

Бројнаплодовиодпрва
класапоовошка

Приноспохектар,t Индекс

Прва
година

Втора
година

Прва
година

Вторагодина Прва
година

Втора
година

Вкупно

Незаштитен 4.26 4.93 2.5 50.8 1.4 29.11 30.51 40.5

Заштитен 5.20 4.52 50.9 78.4 33.70 41.60 75.30 100

наплодовите.

Екстремно високите температури
се честа причина за оштетување на
плодовите од изгореници, што пак
директно влијае на намалување на
приносоти квалитетотнаплодовите
одголембројовошникултури.

Зголемувањето на средно днев-
нитетемпературиволетниотпериод
е причина за голем број процеси со
коисевлошуваатусловитезанорма-
ленразвојнарастенијата.

зголемување на евапотранспи-
рацијата кај растенијата што пак 
предизвикува поголема потрошу-
вачка на вода од почвата.

Продолжување на сезоната на
наводнувањето со што се предизви-
кува зголемена потреба за вода за
наводнувањесокојаќесезадоволат
потребитенарастенијата.Големброј
автори потребата за годишна коли-
чинанаврнежизаодреденакултура
ја одредуваат врз основа на средно
дневнататемпературавопериодотна
формирањенаплодовите,односново
периодотмај-септември.

Податоците за климатските усло-
ви во преспанскиот регион ни ука-
жуваат дека средно дневната темпе-
ратуразапериодотмај-септемвриза
периодот 2004-2010, изнесува 18.5
Целзиусови степени. Следејќи ги
препораките на споменатите автори,
потребите од врнежи за овој реги-
он,воовојпериод,изнесуваатоколу
900 mm. Средно дневната темпера-
туранавоздухотвоистиотрегионво
периодот мај-септември 1970-2000
година изнесувала 16.2 Целзиусо-
ви степени. Ова пак говори дека во
тој период биле потребни околу 720
mm годишни врнежи. Од овде про-
излегува дека како резултат на гло-
балното затоплување, за одржување
на потребното ниво на влажност во
почвата во насадите од јаболка, се
зголемуваатпотребитеодврнежи,во
случајов за преспанскиот регион во
просек заоколу180mm.Акоимаме
предвид дека климатските промени
предизвикуваатзголемувањенатем-
пературата,аистовременоврнежите
остануваат на исто ниво или пак се

намалуваат, тоа ни укажува дека во
иднина недостигот на вода за овош-
нитенасадиуштеповеќеќесезголе-
мува, што пак го наметнува импера-
тивотзазголемувањенаколичините
наводазанаводнување.

порано созревање на плодовите
- зреењето на плодовите е тесно по-
врзаносовреметонацветање,нои
со средно дневните температури за
периодотпоцветањето.Еднаодори-
ентационите методи за утврдување
на бербената зрелост на плодовите
ебројотнаденовиодполноцветање
дозреење.Оттукапоранотоцветање
значиипораносозревањенаплодо-
вите. Пример: јаболко златен дели-
шесвонаши услови созрева за око-
лу 150 дена после полното цветање.
Друга ориентациона метода за утвр-
дување на зрелост е температурна
сумаодполноцветањедосозревање
на плодовите. Плодовите од сортата
златенделишессозревааткогаќесе
сенасобератоколу2800степенитем-
пературнасумасметаноодденотна
заврзувањетонаплодчињата(темпе-
ратурна сума=број на денови помно-
жен со средно дневна температура).
Според овие параметри, повисоките
летни температури автоматски зна-
чатипораносозревањенаплодови-
те.Занајголембројсортијаболка,па
идругивидовиовошјекоеенамене-
тозаподолгочување,вонашиусло-
випоранатабербаоставанегативни
последиципо производството.Пора-
нотозреењезначипотребаодберба
напотопловреме,соштосенамалува
складишнатаспособностнаплодови-
те, а оддруга страна сепродолжува
периодотзачувањенаплодовитево
ладилници,штопакдиректноепри-
чина за поскапувањена чувањетои
генералнозапроизводството.

зголемување на интензитетот на 
светлината-интензитетот на светли-
ната, особено на ултравиолетовото
зрачење,проследеноисовисокитем-
ператури,сечестапричиназасончев
пригоркајплодовите,акајнекоикул-
турии пригор на листовите.На овој
начин се предизвикуваат директни
штетинаквалитетотнаплодовите,но
ииндиректништетикоинастануваат
какопоследицанауништувањетона
лиснатамасанарастенијата.Според

нашите досегашни сознанија, овој
видштетивонашитенасадиседоста
чести,особеновоцентралнитеијуж-
нитепроизводнирегиони.Кајкруши-
тесончевиотпригоркајплодовитево
поединигодини,кајнекоисортидос-
тигадо30%,кајјаболкатадо50%,кај
праскатаисливатадо5%и.т.н.

зачестена појава на град-како
што е и погоре истакнато врнежите
од град може да предизвикаат огро-
мништетипоовошнитекултури.Ин-

тензитетот на штетите зависи пред
сеодфенофазатавокоја сенаоѓаат
растенијата. Како резултат на кли-
матските промени во последните го-
дини, во нашите производни регио-
ни,појаватанаградемногупочеста,
врнежитесесопоголеминтензитети
сопоголемопфатнаповршини.Вак-
вата состојба, речиси секоја година,
во поедини региони предизвикува
огромништетикај овошнитенасади,
често на ниво на елементарна непо-
года, што пак ја наметнува потреба-
та од примена на соодветни мерки
за заштита.Поради спецификите на
овошните насади, врнежите од град,
покрај директни штети причинува-
атииндиректништети,изразениво
намалувањенастепенотнадиферен-
цирањена цветните пупки, зголеме-
наосетливностнанискитемператури,
послабо заврзувањенаплодовитеи
помал принос во наредната вегета-
цијаислично.

Текстот е извадок од публика-
цијата„Адаптирањенаовоштарското
производство кон климатските про-
мени“.
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пишува: Искра Коровешовска Фотограф :благојче Најдовски

Триесет ишест годишна мајка
на три деца, сопруга, земјо-
делец – дипломиран агроном

инжинеренолог,истовременонежна,
мила,амаиборбена,вредна,инвен-
тивна, вака во една реченица може
да се опише Јулијана Велковиќ, од
село Пепелиште, жената која земјо-
делското стопанство го води заедно
со нејзиниот свекор. Рамо до рамо,
додеканејзиниотзборважиистокол-
кунеговиот,иакопостаритеуживаат
посебнапочит.На5хектариодгледу-
ваатбостан,ана2диња,моментално
нивнитенајплодотворнигранки.

- Работиме со договор, се слуша-
атситестранирамноправно,даваме
предлози,акоеиздржансеприфаќа,
ако има некаква „дупка“, гледаме
далиможе да се реши, а ако не, се
предлага нешто друго, вели Јулија-
на.Неиелесноотиземјоделиетое
мачно,амажелбатазауспехвоком-
бинацијасовложенитепариивреме
нанива,какоитритедецакоитреба
дасеизведатнавистинскипатнеи
дозволуваат„дакренераце“.

„децата ми се мо-
тивација, нема да 

се откажам“
Патот до Пепелиште од Скопје

е околу 1,5 час, но последните три-
есеттина минути се буквално по
земјен, неасфалтиран, ако може да
се нарече – пат. Во негово асфалти-
рање веројатно не се инвстира оти
паралелносеградимостсокојпатот
доселотоќесесведенасамонеколку
минути,амауштенееготов:серабо-
тидолго,бавноинесегледакрајот.

-Незнаемевеќенакојначиндасе
обратимеикомузаданечујатизабр-
заат со работата, оти купците си ги
губимесамозарадитоаштонечини
патот, ни раскажува Јулијана откако
непречекавоблизинадониватакаде
целотосемејствовеќеберешебостан
сополнапареа.Околунассамопраз-
ниниви,аземјапрекрасна.„Имали
другижениземјоделки?“прашуваме
љубопитно.

-Тешко е за младите жени да се
решат, се повеќе се откажуваат, 2-3
смевоселотоштоработиме,другите
сепреориентираанадругаработа...И,
гледатекаквоеполетопразно,дрвца
исушени,неизораниниви,исивелат
„подоброќеработимеза20илјадине-
гдевофирми,баремсамо8часасе“.
Земјоделството значи работа и 16
часананива,апотоаженатаидома

ја чекаат обврски. Но, јас сум пози-
тивна,немудавамнинасвекорми
дасеразочара,адецатамисемоти-
вација.Само за нив се борам.Идо-
дека можам ова ќе го правам, вели
Јулесигурнавосебе.Уштекогастап-
налаводомотнасопруготзатекнала
земјоделие. Иако нејзиниот свекор
работелдопред10-ттинагодиниво
водостопанство, земјоделието секо-
гашмубилопримарнадејност.

- Се проширивме во меѓувреме.
Имаме ниви под концесија. Имаме
лозје,имамеовоштарник...,раскажу-
ваЈулијана.

Засеганајмногурезултатигледа
воодгледувањетонабостанидиња.
Изгледаат зрелии здрави, темамат
соизглед.Авеќеприколкатаодтрак-

јулијана велковиќ, жена-земјоделец, производител на бостан во село пепелиште

Работи рамо до рамо со нејзиниот свекор, додека нејзиниот збор важи исто колку 
неговиот, иако постарите уживаат посебна почит. На 5 хектари одгледуваат бостан, а 
на 2 диња- моментално нивните најплодотворни гранки. 
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торотенатоварена.Овагозавршиле
16-годишниот Стојан, 13-годишната
ВикторијаинајмалиотРанко-којима
само5,5 години,исвекоротисвекр-
вата. Сите до еденљубезнои досто-
инственонепречекаа,гордоносејќи
ја земјоделската мака на грб и  во
длабочината на насмевките на нив-
нителица.

-Сите имаме одредена обврска,
значи, свекор ми го бере бостанот,
свекрвамиподаванасинми,тојми
го потфрла мене горе, јас редам во
приколица,девојчетовози,велиЈуле
идодавадекауспеваатдазаработат
заскромнононеоскудноживеење.

-Не должименикому, од заработ-
ката стигнува само за леб, а летен
одмор не можеме да си дозволиме.
Имено, бостанот се бараше кај нас,
насадивме и одгледуваме, сега има
иповеќеодштоочекувавме.Нивата
е полна, а сето стои. Можеме днев-
нодаберемепооколу100–200тони
бостан ние само 5 вадиме.Пласман
нема.Нонесеоткажуваме,ќедојдат
имногуподобриденови,анабавивме
и приклучна механизација и се што
ни е неопходно за културитешто ги
работиме,раскажувасогордостЈуле.

Лидер на сту-
дискиот кружок на 
НФФ за производ-

ство на маџун
Оваажена земјоделка е и лидер

на студискиот кружок направен од
Националнатафедерацијанафарме-
ри,запроизводствонамаџун.

- Благодарение на НФФ бев на
обукаидоколкујанабавампотребна-
та механизација за производство ќе
сепроширамивоовојдел.Отиедно
екогаправишводомашниуслови,а
другоенапосовременначин–којеи
полесен:соказанизаварењеипре-
цедувањенагрозје ... Отворенасум
засе,сештоеновосакамдагопро-
бам,незнамдалиќеуспеам,новреди
дасепроба,насмеанапорачуваЈуле,
иако сонцето веќе е директно над
насипробивадуриипрекукапитеи
долгатабелаоблека.Занеатоанее
причиназанервозаилиумор,напро-
тив,веќеразмислувадааплицираза
грантотод3000евраштоќеимседа-

ваатнаруралнитежени.Велидосега
немаискористенонитуеднамерказа
стимулација, единствено нејзината
свекрва преку мерката за враќање
на 50 отсто од сумата занабавкана
механизација, купила трактор и тоа
содоплата.Ауспеалаидакупииато-
мизер.

-Им порачувам на младите жени:
Имаме земја –богатство. Секогаш е
подобродасибидешсвојгазда,нема
подоброодтоасамадастанамидаси
гоиспланирамденот,даизработами
дазаработамнешто,отитрудотмора
да си го цениме. Се е подобро кога
самагизаработувашиимашправода
ги испланираш парите. Жените по-
кажаледекамногуможат,велиЈуле
додекагофрлаипоследниотбостан
воприколката.Нанеасобира2тони
бостан, закоисемејствотоВелковиќ
ќезематсамооколустотинаевра.

-Звучи демотивирачки знам, но
секогаш работата и трудот се испла-
тат, вели Јуле и пак е насмеана. Не
испрати како што не дочека, пози-
тивнаисолицебезизразнауморна
него.Мупорачанаминистерствотоза
земјоделиедасијавршиработатаи
посакадасеотворатгрантовизави-
нарство.Еднооднејзинитесоништае
даимасопственамини-винарија.

како тече произ-
водството на 

бостан?
Бостанотштогосадисемејството

Велковиќекалемен,иакопретходно
саделе на семка – значи домашно
производство. Се одлучиле за оваа
варијанта,отикалемениотбостанне
го напаѓаат болести, што инаку уди-
раат во коренот и дури може да го
сотратцелиотплод–буквалнопреку
ноќ.

-Во почетокот намартмесец пол-
нимеќесиња , потоа се ставаат сем-
ките,пасетосеставаподфолија-му
треба топлина и повремено наводу-
вањезадапрор`тисемето.Ивомај
месец веќе се изнесува на поле.Но
во нашиот регион, на нашата темпе-
ратуранеуспевабостаннасемка,па
затоа садиме калемен бостан веќе
3-4 години по ред. Си набавуваме
семе-сорташтоние јасакамеини
калематкалемари.Тоазначи,нивнае

првата фаза полнење ќесиња, а
ниесиплаќамепо10денариодсад-
ник, плус семето што им го носиме.
Садиме во месец мај. За оние кои
сакаатподнајлон,процесотепости-
лање првин црн најлон, се прават
дупкикадештотребадастоикоренот,
и доколку е во затворен простор се
ставаат дрвени прачки. Потоа, одо-
згорасеставадругпрозиреннајлон
задаиматопинаисветлина.Ноние
садимесамонаотворено,неработи-
менатојпринцип,објаснувадетално
Јулијана. Вели дека ако сакаме про-
изводствотодабиднепорано,сесади
напочетокотнамај,аконе,тогашво
вторитедвенедели.

 -Садиме наизменично, малку
еденден,папосле3пак,значикога
ќедојдедо зреењеданесозрееце-
лиот наеднаш, за да не можеш да
стигнешдагонабереш.Наводнуваме
соотворенсистем,одканал,соагре-
гат -систем капка по капка. Секако,
трошоците сепоголемиотиплаќаме
икористењенаканалот,иплусимаме
трошоцизанафта.Нополивањемора
даима,скоросекојден.Ниеполива-
мепрекуеденден,по6-7часа, рас-
кажуваЈуле.

На крајот кога бостанот ќе се со-
бере, нивите се чистат од цревата
што се користени за наводнување,
коиследнатагоинасеповторноупот-
ребливи.

Фотограф :благојче Најдовски

НаСЛОвНа СтОрИјајулијана велковиќ, жена-земјоделец, производител на бостан во село пепелиште
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Какопревентивнамерка за бор-
бата против сушата во ово-
штарството може да се корис-

тат одредени материи кои имаат
способност за задржување на вла-
гата во почвата. Овие супстанции
имаатспособностдавпиваатголема
количина на вода и не дозволуваат
нејзиногубењепрекуевапорацијата
или истекување. Заедно со водата
севрзуваатихранливитематериии
неседозволуванивноиспирањево
условинавишокнавлага,аистите
заедносоводатастануваатдостапни
за усвојување од страна на корено-
виот систем на растенијата. Допол-
нителноваквитематерииимаатспо-
собност да ја апсорбираат влагата
одвоздухот,претворајќијанатојна-
чинвопочвенавлага, којаможеда
јакористатрастенијата.Одовојтип
наматеријали за земјоделството се
достапни хидрогел (агрогел) и зео-
фит(зеолит).

Хидрогел (агрогел) претста-
вуваорганскичистполимеродскроб
соразличнаголеминанагранулите.
Имаголемамоќнавпивањенавлага.

По впивање на водата хидрогелот
создаважелатизирана маса од која
растенијатаможеда јаапсорбираат
водата. Хидрогелот ја впива капи-
ларната влага од почвата, атмос-
ферската влага од воздухот, а во
себе ја акумулира и вишокот на во-
датазаедносохранливитематерии
коисекористатпринаводнувањето

или фертиригацијата. Способноста
зазадржувањенавлагатаизнесува
сто пати повеќе од неговата тежи-
на,односнанад150патиповеќево
однос на честичките од глина. Во
земјоделството хидрогелот може да
секористивоситевидовинапочви
и за сите земјоделски култури. Се
препорачувазаупотребавоаридни
и полуаридни региони. Во почвата
севнесувапредсадењетонарасте-
нијата,аможеидасемешазаедно
со супстратот во кој се одгледуваат
растенијата.

Воовоштарствотохидрогелотсеко-
ристи пред садењето на садниците
нанесувајќиодгранулитеводупката,
20-30грамапосадноместо.Накоре-
нитеодновопосаденитесаднициим
обезбедува константно снабдување
совлага,избегнувајќигостресот,кој
честоможедапредизвикаисушење
на младите растенија, особено сад-
ниците после садењето, што наста-
нува при недостиг на влага во поч-
вата. Способноста за задржување
навлагатајазачувувачетиридопет
години по апликацијата и за тој пе-
риод придонесува за подобро иско-
ристувањенавлагатаодпочватаод
странанарастенијата.Вопостоечки
насадиможедасевнесевопочвата
во неколку дупки околу стеблото на
длабочинаод20-30смвоколичина
од 30-40 грамапо овошка. Хидроге-
лот нема токсичност за растенијата,
асотекотнавреметосерастворана
нетоксичниелементи такаданеос-

тава никакви негативни последици
за почвата. Користење на хидроге-
лотгидаваследнитепредности:

z ја конзервира водата и го нама-
лува непродуктивното губење на 
влагата од почвата
z се намалува фрекфенцијата и 
бројот на наводнувањето во текот 
на сезоната
z ги заштитува хранливите материи 
од испирање кои се користат при 
фертиригацијата
z ја апсорбира вишокот на влагата 
со што ја подобрува аерацијата на 
почвата
z континуирано ги снабдува расте-
нијата со вода и хранливи материи
z се подобрува микробиолошката 
активност во зоната на коренови-
от систем на растенијата
z влијае врз подобрувањата на при-
емот и порастот на садниците по 
садењето
z го намалува стрестот од недостиг 
на вода кај растенијата кој се јаву-
ва во топлите денови
z влијае на продуктивноста на рас-
тенијата и квалитетот на плодови-
те и др.

Текстот е извадок од публикацијата
„Адаптирање на овоштарското производ-
ствоконклиматскитепромени“.

борба проТив сУшаТа во 
овошТарсТвоТо со УпоТреба 
На водозадржЛиви 
МаТерии

пишува:проф. др. марјан Кипријановски

ОвОштарСтвО

Табела влијание на агрогел врз развој и плодоносење на јаболка, сорта пинова на подлога М26

Варијанта Прирастнанапреченпресекнастеблото
(вкупно1-4година),cm2

Принос2-4година,
kg/овошка

Просечнамасанаплодовите,g

Контрола 5.81 20.90 114

Агрогел 5.98 21.73 127
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пишувa: димче дамјановски 

ОвОштарСтвО

Клучниот двигател на раст во
на земјоделското стопанство е
продуктивноста на производ-

ството на земјоделските култури,
којаштодиректнозависиодпросеч-
ните приноси по хектар земјодел-
ски површини. Според податоците
од Структурното истражување на
земјоделските стопанства, вкупни-
от број земјоделски стопанства во
Република Македонија изнесува
178 125. Просечно, едно земјодел-
скостопанствокористи1.80хектари
земјоделско земјиште. Според овие
податоци,онојкојимаповеќеземја
можедасесправисопроизводство
на земјоделски култури и да обез-
беди позитивен економски биланс
на земјоделското стопанство. Но,
земјоделските стопанства кои сто-
панисуваатсопомалкуод2хектари
земјоделско земјиште не можат да
си дозволат економски развој. За-
тоафокусот требада сенасочи кон
одгледување на високопрофитни

култури, од кои со релативно мала
земјоделска површина ќе може да
се обезбеди пристојно да сеживее.
Една од ветувачките култури која
можедајаогледуваатнашитеземјо-
делциемалината.

Преддасезапочнесоподигањена
насадсомалиниземјоделецоттреба
данаправипланирањенаресурсите
кои треба да ги ангажира од пери-
одотнасадењенасадницитеислед-
нитетрисезони.Клучниелементиза
подигање на нов малинов насад и
добивањенависокиприносикајма-
линатасе:

1. Избор на соодветна лока-
цијазаподигањенанасад

2. Соодветна подготовка на
почвата

3. Избирањенасоодветенда-
тумзасеидба

4. Избор на здрава (сертифи-
цирана)садница

5. Густина на садење (модел
наодгледување)

6. Исхрананарастението,

7. Заштитананасадоти

8. Наводнување. Малината
имаповеќепредностиоддру-
гите овошни култури. Лесно
е да се одгледува и почнува
да плодоноси во втората го-
дина по сеидбата додека во
третата година достигнува
целосен род.Плодот зрее во
јуни и јули кога на пазарот
нема доволно свежо овошје
и е погодна за консумација
како свеж плод илиможе да
сезамрзнеикористивотекот
нацелатагодина.

подигаЊе На 
МаЛиНов Насад

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Плитка 
култивација 
во редовите

Поставување 
на потпорни 

столбови

Одстранувањ
е на старите 

родни гранки

Поставување 
на систем 
капка по 
капка и 

аплицирање 
на азотни 
ѓубрива

Поставување 
на жица и 

прицврстува
ње на 

родните 
ластари

Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули Август Сеп. Окт. Ное. Дек.

Селекција на 
здрави 
ластари 

(кроење) и 
врзување на 

жица

Плитка 
култивација 
во редовите

Ретчење на 
родните 
ластари

Пред култура/Угар
Подготовка на почвата за сеидба, набавка 

на зрели садници, сеидба на садници, 
зазимување

Високи температури Можна појава на мраз
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ње

 

Интензивен раст на 
ластарите и поставување на 

попречни жици за 
фиксирање на родот и 
подготовка за берба

Зазимување на 
едногодишните ластари и 

спуштање на земја

Берба (Бербата често трае од 
20-30 дена зависно од 

местоположбата, надморска 
висина и др.)

Интензивен раст и нега на 
едногодишните ластари 

(они се носители на родот 
во наредната година)

Наводнување и меѓуредова култивација или мулчирање

Заштита на насадот од болести и штетници и редовно ѓубрење (според програма

Можна појава на мраз

Појава на млади леторасти Интензивен вегетативен пораст на младите ластари
Зазимување на 

едногодишните ластари и 
спуштање на земја

Меѓуредова култивација или мулчирање Наводнување

Високи температури

Период на мирување Период на вегетација Период на мирување

Заштита на насадот од болести и штетници
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Одгледување 
на бел слез

пишуваат:проф. д-рзвезда богевска, проф. д-р маргарита давитковска
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Значење:Белиотслезеедна
од најстарите лековити рас-
тенија. Се смета дека потек-

нува од земјите околу Каспиското,
ЦрнотоиисточнитеделовинаСредо-
земнотоморе.Вомногу земјина за-
паднаисреднаЕвропасеодгледува
порадикоренот,листотицветоткои
сеупотребуваатзамедицинскицели.
Слузтаеглавналековитасостојкана
слезот и најмногу ја има во коренот,
па потоа во листот и цветот. Се упо-
требувавонароднатамедицина,нои
во кондиторска индустија за произ-
водствонабонбони,гумизаџвакање
идр..

Морфологија
Белиотслезеповеќегодишнозелјас-
то растение со впечатливо стебло и
убави цветови. Коренот е разгранет
и месест. Од надворешната страна
со бледо жолта, а во внатрешноста
со бела боја. Има добро разраснати
секундарни жили. Вкусот е сладок
поради присуство на прости и сло-
женишеќери.Стеблотоеразгрането
зелјасто кое подоцна одрвенува во
основата. Височината на стеблото
изнесува 1-2m. Стеблото е покрие-
нософиниедноклеточнивлакненца.
По должината на стеблото спирал-

но поставени избиваат листовите.
Листовите во основата се крупни и
малку набрани, а на врвот поситни
и издолжени. Листовите имаат ср-
цестодоиздолжено јајчестобликсо
заострен врв по рабовите силно на-
забени со должина 5-10cm зависно
одположбатанастеблото.Покриени
се со густи нежни влакненца така
штолистовитедобиваатсребренеста
бела боја. Во пазувите на листови-
те во горниот дел од растението се
формираат по неколку убави и круп-
ницветовисобеладобледоразева
боја. Венчето се состои од пет лив-
чиња.Плодотешизокарпиум.Семето
е округло силно сплескано со кафе-
на боја. Апсолутната маса изнесува
3-5g.

Услови и начин на 
одгледување

Белиотслезерастениенаконтинен-
тална клима. Добро се развива на
умерено влажна и топла клима. До-
брогиподенсуванискитетемперату-
ризавременазимата.Имаумерени
потребизавлага.Најдоброуспеваво
краеви со годишно минимално ко-
личествонаврнежиод600mm.Има
потребаодвлажни,длабокиилесни
почвисоподземниводина2-3m.На

истоместоостанувадвегодини.Како
двогодишнакултурасеодгледуваво
плодоред обично после окопни кул-
тури. Добри преткултури се и стрни
жита.Наистоместосеодгледувапо-
сле4години.

обработка на почвата
За белиот слез се практикува дла-
бока есенска обработка на почвата
(30-50cm), бидејќи развива моќен
коренов систем. Ако преткултури се
стрнижита,веднашпослежетватасе
практикува заорување на стрниште-
то.При есенска сеидба или садење,
веднаш после основната обработка
се практикува предсеидбена обра-
ботка.

Ѓубрење
 За одгледување на бел слез се

применуваат органски и минерални
ѓубрива.Органскитеѓубрива(30-40t/
ha)сеприменувааткајпреткултурата,
додекаминералнитеѓубриваседода-
ваат при основната обработка околу
80-110kg/ha P2O5 и 100-120 kg/ha
К2О,аазототседодавазавремена
вегетацијатакакоприхрана(60-80kg/
haN).
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Одгледување 
на бел слез

размножување 
Белиотслезможедасепроизве-

десодиректнасеидба,производство
нарасадисоделењенакоренот.

директна сеидба 
Најекономичен начин на произ-

водствонапоголемиповршиниеди-
рекна сеидба. Најсигурна е есенска
сеидба(ноември,декември),иакосе
користи и пролетна сеидба во март.
Сеидбата на семето е на растојание
60-70 cmмеѓу редовите на длабочи-
наод1-2cm.Семетоспороникнува
после 3-4 недели најчесто напролет.
Семето на слезот се меша со семе
од културикоибрзоникнуваат, аис-
товременосемешасопесокпоради
рамномерна сеидба. За сеидба по-
требни се 6-10 kg семе зависно од
крупностаичистотата.

производство на расад
Расадотсесееволаднилеикасно

напролетнајдоцнадојуни.Сесеево
подготвенилеиомашкииливоредо-
винарастојаниеод15-20cm.За1m2
потребноеоколу8gсеме.Никнуваза
20денови,анегатанарасадотеиста
какоиостанатитекултури.Серасаду-
вакогарасадотевофазана5-6ли-
стови и височина од околу 10-12cm.
Се расадува на постојано место во
септември или октомври во редови
нарастојание50-70х30cm.Садење-
то се изведува рачно на однапред
означениредови.Од1m2ладналеа
се добиваат околу 300 растенија за
расадување.

делење на коренот
 Се практикува на мали површи-

ни за селекциони и домашни потре-
би.Завременапролеттаилиесента,
се земаат деловиподолжинана ко-
ренотисетрапатвоподготвенотло.
Следнатапролетилиесенизданоци-

тесевадатисесадатнаодбраноме-
сто во претходно направени бразди
надлабочинаод5до10cm.Истотака,
можедасетрапативкоренуваатт.н.
есенски изданоци од главата на ко-
ренот.Обичноседолги4-7cmилесно
се отстрануваат со нож при вадење
накоренот.Сетрапаттакаштоизда-
нокотдабиде1-2cmнадповршината
на почвата. Растојанието на издано-
цитево трапотможедабиде2-3cm.
За време на зимата изданоците се
покриваат со слама за заштита од
мраз.Напролетсевадатисадатна
постојаноместо.

Нега 
Во текот на вегетацијата се при-

менуваат следниве мерки на нега:
култивирање, окопување, прореду-
вање, прихранување, заштита од
болести иштетници и наводнување.
Вотекотнавегетацијатапотребнисе
3-5 култивирања, зависно од типот
на почвата и заплевеноста. Првото
култивирањеемесецденапослесе-
идбатакогасепокажуваатредовите,
асекоеследнона3-4недели.Окопу-
вањетоепослекултивирањетоворе-
довитенарастенијата.Сепроредува
вофазана3-4листовипридирекна
сеидбаипригустпосевнарастојание
од30cmмеѓурастенијатаворедот.Во
текотнавегетацијатасеприхранува2
пати со првите две култивирања со
30-40kg/haазот.Белиотслезнајчесто
гонапаѓарѓатаодредотнаPuccinia.
Најчесто ги напаѓа листовите, а се
спречува со превентивно прскање
со фунгициди на база на манкозеб.
Од штетниците го напаѓа бувачот
(Halticinae). За негово сузбивање се
употребуваат препарати на база на
органо-фосфорни соединенија. На-
воднувањетосеприменувавосушни
години и најчесто се применува во
почетните фази на раст и развој за
подобарразвојнарастенијата.

жетва 
Коренот се вади на есен (октом-

ври-ноември) или на пролет (март).
Извадениоткоренсечистиодпочва
и веднаш се мие со вода. Потоа се
пренесува во просторија каде што
се сече на повеќе делови (на околу
10cm должина). Така подготвениот
корен се суши во сушара на темпе-
ратура од 45оС. Добро исушена су-
ровинаесобеладобледожолтабоја.
Од3-4kgсвежкоренседобива1kg
исушенасуровина.Освенкореноткој
севадипрвата(одрасад)иливтора-
тагодина(директнасеидба)себерат
и листовите и цветовите. Листовите
себератповеќепати,анајдоброеза
времеилипредсамотоцветање.Во
прватагодинасмеедасебересамо
1/3одлистовитесоцелданесена-
малиприносотиквалитетотнакоре-
нот. Се берат здрави и неоштетени
листови. Односот на свежи и суви
листови е 6:1. Цветовите се берат
при сончево време кога се потпол-
но отворени.Листовитеицветовите
веднашсесушатвосушаринаоколу
50оС.Од1haможедаседобие1000-
1500kg сув корен, 1000kg сув лист,
80-150kgсувцвет.Приносотнасеме
изнесува200-500kg/ha.
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Во Македонија од оваа година
веќе постојат неколку фармери
од Пелагонискиот и Југо-ис-

точниот земјоделски регион кои се
заинтересирани за увоз на Лимузин
иСалерсговедавонашатаземја.Ис-
титевеќесевоконтактсопартнерите
наKBSGENETICодФранција,коисе
лидерзаЛимузинрасатавоФранција,
какоипрекунивнитекоординаториза
ЈугоисточнаЕвропасоседиштевоХр-
ватска(LimousinClubCroatia).Од2010
годинавеќе сеоснованиЗдруженија
нафармеризаЛимузиниСалерсраси
говедавоХрватска,БоснаиХерцего-
вина,ЦрнаГора,Србија,кадевеќесе
добиени солидни резултати кај овие
гојнираси, каконапоплодни, такаи
назапуштениземјоделскиповршини
во ридско-планинските предели. Од
оваа година се надеваме дека и во
нашатаземјаќесеувезат,благодаре-
ниенапројавениотинтереснанаши
фармери.

опшТи каракТерисТики за 
расаТа:

Лимузин е француска гојна раса го-
веда, наменета за производство на
квалитетно месо. Лимузин говедата
имаатеднобојнацрвенабоја(одсвет-
ладотемноцрвенабоја),сопосветли
нијански од внатрешноста на нозете,
намуцкатаиоколуочите,неседозво-
лениникаквибелиполињанателото
ниту пак непигментирани слузници
сорозебоја,имаатрелативнократка,

компактнаглава,соширокочело,аако
имаатрогови,тиесевоправецблаго
нанапредисокраевитенагоре,имаат
финаградбанакоските,имаатизразе-
на мускулозност, особено во задниот
делодтелото,имаатдолги,слабоза-
косенииширокисапи,штоовозможу-
валесноотелување,постојатобезро-
жениигенетскишутиЛимузинговеда,
имаат добра отпорност на надвореш-
нитеуслови,содобраплодностидол-
говечност, имаат лесно отелување и
добравиталносткајтелињата,мајки-
те имаат доволна млечност за добар
развој на телето, со одличен мај-
чинскиинстинкт, имаатцврстинозе,
тенка и еластична кожа, со светли и
цврстипапци(чапунки).

екстериерни мерки и тежина:

КРАВИ:сетешки650до800кгивиси-
нанагребенод132до143см,БИКО-
ВИ:сетешки950до1100кгивисина
нагребенод137до150см,ТЕЛИЊА:
сопороднатежинакајмашкиод39кг,
акајженскиод36кг,итежинана365
денавозраст:кајмашкиод400до450
кг,акајженскиод340до375мкг.

зошто Лимузин?

Има многу причини, а еве некои од
нив:

1.Произведува препознатливо за па-
зарот надпросечно квалитетно месо,
во многу земји во светот, 2. Поло-

ЛиМуЗин (LIMOUSIN) 
гОвеДа

пишува:  
проф. д-р Ѓоко буневски, 
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винкитеодЛимузинговедасебезкон-
куренцијанајдобри(многунизок%на
коски и отпадок, со квалитетно месо
кое го бара пазарот), 3. Кравите лес-
носеотелуваат(низок%наабортуси
иинцидентниотелувања),4.Кравите
имаат висока плодност, одличен мај-
чининстинктисодобравиталносткај
телињата 5. Имаат голема отпорност
ивисокаспособностзаадаптацијаво
различниуслови,6.Имаатконстантен
генетски напредок благодарение на
спроведувањенауспешнаселекциска
програмазаоваарасавоФранција,7.
Гизадоволуваатсовременитебарања
на потрошувачите за месо,  8.Широ-
ко е распространета во многу земји
надвородФранција,благодарениена
нејзинитеодличниособини,9.Напа-
заротЛимузинговедатапрекунивното
месоодтелиња,јунињаибиковиима-
ат“Кралски”статус.

квалитет:

• месото е со одличен квалитет
порадиначинотнаодгледување
иодличнатаселекцијанарасата,

• телињатадо6-7месецивозраст
итежинаод280-350кгцеловре-
мецицаатполномасномлеко,

• после6-7месецивозраст, зави-
сноододгледувачкатацел,бико-
витеиодлаченитејуницисепре-
местуваат во посебни гоилишта
коисеедноставноиефтиногра-
дени,заинтензивногоењекога
нивнатагенетикадоаѓадоизраз,

• според генетските предиспози-
ции и начинот на одгледување,
дава месо со врвен квалитет
препознатливо по ознаката за
високквалитетнапазарот(Label
Rouge),

• имаодличнабојаивкуснамесо-
то, со добри сензорни каракте-
ристики, кои се препознатливи
восветот,

• имаат ниски производни тро-
шоцизаостваренатарелативно
високаценанаквалитетномесо
на пазарот, според Европската
SEUROPкласификација.

квантитет:

• запазаротебитнодасеобезбе-
дидоволноколичествомесоод
оваараса,

• акосеимапредвиддеканашите
сточари имаат мали поседи од
земјоделска земја, можат да се
одгледуваат15-30крави+бик,а
таму каде има повеќе земјодел-
сказемја50крави+бик,

• со поврзување на индивидуал-
нуитефармеринаЛимузингове-
да со Признатите Организации
за Лимузин говеда и со нивно
здружување,можатда се осигу-
раатониеколичестванабарано
месозапоголемитекупувачиза
квалитетнојунешкомесо,

• се препорачува локално и ре-
гионално здружување на овие
фармери, за порентабилно и
поекономично говедарско про-
изводствоиподобарпласманна
месотонапазарот,соможностза
регионално брендирање (озна-
чување)наквалитетотнапроиз-
водот,покоебибилепрепознат-
ливинапазарот.

континуитет:

• пазаротнеможедасеодржибез
континуирано производство на
квалитетномесо,

• со континуирано производство,
самотакаќеможедагизадржи
долгорочносвоитекупувачи,

• Закупувачотеодособенинтерес,
своите потрошувачи да ги ин-
формира со доверливи инфор-
мации за провереното потекло
нарасата, и со стандардизиран
исекогашуедначенквалитетна
месо,штоееденоднајважните
услови за сигурен пласман на
месоимеснипроизводиодЛи-
музинговеда.
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еЛекТроНско обеЛежУваЊе На 
МаЛиТе преживари (овЦи и кози)
пишува проф.д-р Никола пациновски

Според единствениот систем за
обележување на преживарите
(говеда, овци и кози), кој е вос-

поставен од страна на Агенцијата за
храна и ветеринарство, прифатено е
обележување на овците и козите со
пластични ушни маркички. Ова обе-
лежување подразбира поставување
наидентичнипластичнимаркичкина
дветеуши(поеднанасекоеуво).Како
најголемапредностнаовојтипнаобе-
лежувањесеприпишувалеснатаиед-
ноставнаапликација.

Овој тип на обележување има и не-
достатоциитоа:губењенамаркицата
(особенокајживотнитекоиизлегуваат
на пасиште), валкање односно оне-
чистување(павомоментотначитање
сеодземадоставремезачистењена
површината на маркицата), кај жи-
вотникоисестариповеќеод6години
бројкитенамаркицатабледнеат,асо
тоанивната читливост станува тешка
или невозможна. Честопатимаркици-
те се оштетуваат и од страна намла-
дите категорииживотни (со гризење,
џвакањеисл.),порадиштосеслучува
бројките воопшто да не се распозна-
ваат.

Електронската идентификација, од-
носно електронското обележување
на домашните животни, претставува
најнапредна форма на обележување.
Ова обележување всушност претста-
вува, поставувањенапрограмскиме-
мориски чипови (т.н. флешмемории)
на пластични ушни маркици (слика 
1) или на инертни носачи (во вид на
керамичкиболусииличиповикоисе
поставуваат во еден од деловите на
дигестивниоттракт,слика 2 и 3).

Употребата на болусите во внатреш-
носта на преджелудникот (руменот),
започналауштево70-титегодинина
минатиот век, но во тоа време како
средство со лековито дејство со бав-
но ослободување или пак како но-
сачнадодатоцивохраната,коиисто
така биле користени во вид на болу-
си.Идејата за нивно користење како
електронски болуси за идентифика-
цијаиобележување,сејавиласораз-
војот на науката за следењена елек-
тронските комуникации, чиј развој со
поголем интензитет започнал после
90-титегодининаминатиотвек.

Прописите на ЕУ дозволуваат обеле-
жувањенаовцитеикозитесопомош
на електронски руминален болус, но
истовремено овозможуваат и употре-
ба на конвенционални ушни маркич-
ки,какоеденвидпаралеленначинна
обележување.Употребатанаруминал-
ниболусиеиспитуванавоголемброј
истражувања, од кои дел се за овци,
делзакрави,иделзакози.

Електронскиотболусвоживотнотосе
внесуваорално(прекууста)иистиотсе
задржувавостомакот.Бидејкисерабо-
тизапреживниживотни,сезадржува
вопрвиотделоджелудникот,односно
бурагот (руменот).Руминалниотболус
претставува пластична или керамич-
ка капсула која содржи електронски
трансмитер (компјутерски чип) за ра-
дио-фрекфенција.Овојчипможедасе
вклопивокерамичкиболусзаимплан-
тирањеводигестивниоттрактиливо
ушнамаркичка.Постојатдва типана
микрочиповикоисекористатзаелек-
тронскаидентификацијанаживотните
итоа:FullDuplex(FDX-B)иHalfDuplex
(HDX).Иакоразличнипосвојатаград-
баиапликација,сепакидвататипасе
достаефикасни.

Трансмитерот содржи единствен број
кој служи за идентификација на жи-
вотното,ноинанеговотопотекло.Ко-
дотзаидентификација,којсесодржи
восамиоттрансмитер,можедасечита
со употреба на подвижен (преносен)
или стациониран (постојан) електрон-
скичитач.

Трансмитеротможедабидескениран
когаживотното се движи односно се
придвижува кон друга локација, при
напасување, движење кон објект за
исхранаилисл.Трансмитеротреагира
наелектронскиотчитачприштоеми-
тиракодзаидентификацијанаживот-
ното.Послепреносот,трансмитеротсе
враќавоцелоснопасивнасостојбадо
следнотоактивирање,односноследно
придвижувањенаживотнокоевосебе
имавграденочип.Послеелектронско-
то регистрирање, истото се сторнира
односно се внесува во компјутерска
базанаподатоци(т.н.Database).

Електронскиот читач, е така дизајни-
раниоспособендаможедагиврши
ситезададенизадачибрзо,ефикасно
и лесно достапно до корисникот. Тој
требаjаснодагоприкажувабројотшто
се чита и при читањето да испушта
звук со кој ќе дава јасна индикација
заедно со светлосен сигнал дека чи-
тањетоеуспешнозавршеноидаможе
дасеинтегрирасодругаопрема(лап-
топ, персонален компјутер, мобилен
печатарилислично).

Обичновочитачотпостоипросторза
3.000-10.000 поединечни броеви, а
времетраењетонабатеријатакајовие
читачи со целосно полнење е околу
четиридошестчаса,возависностод
подесувањата.

Генералнопостојат4типаначитачина
чиповитеитоа:т.н.стикчитач(слика 
5),раченчитач(слика 6),раченчитач
сооперативенсистем(слика 7)иста-
тиченодноснот.н.панелчитач(слика 
8). Сепакпотребноедасеспомнедека

оваатехнологијаевопостојанразвој.

Воодноснапрашањето,далиболуси-
тесебезбеднипоздравјетонаживот-
ните, повеќето истражувања покажа-
ле дека немаат негативни ефекти по
здравјето наживотните а, немаат ни
негативновлијаниеврзпроцентотна
прирастигоењекајподмладокот.Исто
таканемаатштетновлијаниеврзѕидот
на стомакот односнопреджелудникот
кадештосесместени.

Воземјитекадесекористателектрон-
скитеболусизаобележувањенаовци-
те,дополнителнонаеднотоувоимсе
аплицираушнамаркичкасоцрнабоја,
со која јасно се укажува дека во сто-
макот на тоа животно има електрон-
скиболус.Вослучајоваживотнодаја
изгуби маркичката, задолжително се
аплицира друга ушна маркичка, исто
такасоцрнабоја.

И покрај тоашто употребата на болу-
сите е одобрена во Германија, Репу-
бликаИрска,ХоландијаиВеликаБри-
танија,процентотнаупотребанаболус
заидентификацијанаовцитевоовие
земјиемногунизокт.е.<2%.

Заразликаоднаведенитеземји,висок
процентнаупотребанаболусиимаво
Италија, Португалија, Шпанија, Буга-
рија,КипариГрција.Вонекоиодовие
земји,заобележувањенајагнињатаза
колењесекористателектронскиушни
маркички,додекакајониејагнињакои
сенаменетизаремонт(обновувањена
стадото), сеимплантираатболуси.Се-
пак,ивоовиеземјинеесигурновокој
процент се користат болусите за обе-
лежувањенаприплодниотподмладок.
Например,спореднекоиподатоци,во
Шпанија има можеби околу 6 мили-
ониболусираниовци,ноовојподаток
е надвор од националниот систем за
обележување и идентификација на
овцитевоШпанија,чијбројеповеќе
од 11 милиони. Во Австралија, Кана-
даиСАДнеедозволенаелектронска
идентификацијанаовците.

Во наредната табела е наведено во
коидржави,членкинаЕУедозволе-
на употребата на електронски болу-
си,авокоине.

*„Одобрено“ или „Не е одобрено“
значи добиена информација од со-
одветното Министерство за земјо-
делство,

*„Наведено“ или „Не е наведено“ е
информација добиена од официјал-
надокументација

*Празни места (коса црта), значат
недостаток од официјална докумен-
тацијаилинемањеодговородреле-
вантнотоМинистерствозаземјодел-
ство
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Табела1.ЗемјичленкинаЕУ,сомоменталенстатуснаупотребана
електронскиболусизаидентификацијанапреживари

Ред.
Бр.1 Земјачленка Статусзаупотребанаболус Употребанаболус

1. В е л и к а
Британија

Одобрено Минимално

2. Шпанија Одобрено Значајно
3. Грција Одобрено Значајно
4. Франција Нееодобрено Не
5. Романија Неенаведено /
6. Италија Одобрено Значајно

7. Ирска Одобрено Минимално
8. Португалија Одобрено Значајно

9. Германија Одобрено Минимално

10. Холандија Одобрено Минимално
11. Бугарија Одобрено Значајно
12. Унгарија Неенаведено /
13. Кипар Одобрено Значајно
14. Шведска Нееодобрено Не
15. Полска Нееодобрено Не
16. Австрија / /
17. Словачка / /
18. ЧешкаРепублика Неенаведено /
19. Белгија Нееодобрено Не
20. Данска Неенаведено /
21. Словенија Нееодобрено Не
22. Финска Нееодобрено /
23. Латвија / /
24. Естонија Нееодобрено Не
25. Литванија Неенаведено /

26. Малта / /

27. Луксембург / /

Слика1.Електронскаушна
маркичказаовциикози

Слика3.Електронскиболуси

Слика5.Стикчитач

Слика7.Раченчитачсо
оперативенсистем

Слика6.Раченчитач

Слика8.Статичен
(панел)читач

Слика4.GPRSболуси

Слика2.Електронски
болуссоушнамаркичка

Генералногледано,воотсуствонајас-
нидоказиврзоснованакоиќесеоп-
равдувапоголематаупотребанаелек-
тронски болуси на национално ниво
одеднаиварирањетонаполитиките
на ЕУ во однос на ова прашање од
другастрана,сечинималкуверојатно
декаЕвропската комисија ќеизврши
некаков притисок врз авторитетите
во земјите-членки за еднострано зго-
лемување на употреба на инертните
електронскиболусизаобележувањеи
идентификција на домашните живот-
ни,односноовцитеикозите.Веројатно
ипонатамувниманиеќесепосветува
накласичнотообележувањенаовците
икозите,односнопрекуподобрување
на перформансите на тој систем. За
жалипокрајодобрувањето,Европска-
такомисија(ЕК)непоседуваподатоци
затоавоколкавпроцентсекористат
електронските болуси како начин на
обележувањевоземјитечленкинаЕУ.

позитивни страни од електронско-
то обележување:

-помала можност да се изгубат, во
споредбасоушнитемаркички,

-болуситепретставувапохуманметод
заидентификацијанаживотнитево
споредбасокористењетонаушните
маркицисокоипостојатпроблемиза
одреденооштетувањенаувото,

-употребатанаболуситепретставува
побезбеден метод за идентифика-
цијанаживотните,сопонискизагу-
би и помали последователните тро-

шоцивоспоредбасоелектронските
ушнимаркички,

-зголемена безбедност на стадата
во однос на можноста од кражби и
криумчарењенаживотнитевоивон
границитенадржавата,

-се олеснува водењето контрола на
производните својства кај животни-
те, а во исто време значително се
зголемува и селекцискиот успех во
стадата,

-можностзаследењенаживотнитесо
помошнаGPRS(GeneralPacketRadio
Services) технологија, доколку се ко-
ристатт.н.GPRS болуси (слика 4).

Негативни страни од електронското 
обележување:

-вметнувањето на болусот во ди-
гестивниоттракт,требадасенапра-
ви правилно, во спротивно болусот
можедасевратиназад(особенодо-
колкустомакотеполнсохрана),

-кајониеживотникоиреагиралене-
гативнонавметнувањеболус,пора-
ди зајакнувањена одредениправи-
лаодЗаконотзаблагосостојба,пос-
тои можност постапката да се коси
порадинеуспешнотоболусирање,

-дополнителни трошоци за друга
црнаушнамаркичкакајболусирани
животни, кои ја имаат изгубено пр-
вичната,

-доколкуцрнатаушнамаркицападне,
не можеме да бидеме сигурни кое

животно и дали истото е болусира-
но,паморасопомошнасоодветен
читач да се прочита бројот од елек-
тронскиотболус,падуриотпоследа
се нарачуваат новицрни ушнимар-
кички,

-обичнорачниотчитачепомалкупо-
годензачитањенаболусите,папо-
ради тоа, би можело да се создаде
потребаодкупувањенадополнител-
на посовремена опрема за читање,
што оддруга страна создавадопол-
нителнифинансискитрошоци.

ВоР.Македонија, официјалнодосе-
га е воведено електронско обеле-
жување само кај кучињата. Истото
предвидувапоткожновнесувањена
чип, во пределот на горната страна
од вратот. Чипот го содржи иденти-
фикацискиотбројнакучето,носодр-
жиподатоциизанеговиотсопстве-
ник.

Во однос на користењето на елек-
тронско обележување кај овци и
кози, како и кај останатите видови
домашниживотни,предлогетоаво
прво време да отпочне како пилот-
проект, кај одреден број експери-
менталнистада,соштобибилопфа-
тендоволенбројнаживотни,соцел
дасевидатпредностите,ноиевен-
туалните недостатоци кај овој вид
обележување,вонашиуслови.
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Летнитеизимскитепчелимно-
гусеразликуваат,тиеимаат
различна анатомско-морфо-

лошкаструктураичестопатипчеларот
треба да помогне при формирањето
наструктуратаназимскитепчели.Од
структуратаназимскитепчелизависи
далипчелнотодруштвоќегопреживее
тешкиот зимски период и ќе биде ви-
сокопродуктивновоиднина.

за успешено презимување зим-
ските пчелитребадаживеатдолго,да
ја доживеат пролетта, да ги зачуваат
хранителнитеспособностиодноснода
живеатповеќеод6месециидасеспо-
собнидахранатиодгледуваатмлади
пчели.Воинтензивнопчеларствости-
мулирањетонаматицатасоприхрана-
таенеопходноноистотонесмеедаги
амортизирапчелите.Поранешнитесо-
гледувањаи упатства беадостапоин-
акви,сесоветувашесообилнаприхра-
на да се стимулираматицата да несе
штоповеќе јајцавоавгуст,септември
иоктомвриасотоадасеисполнатшто
поголем број млади пчели за зима-
та.Ова сепокажа занеточнобидејќи
најголемделод тиепчелинемада ја
дочекаат раната пролет, односно ќе
бидат  невитални и кратковечни. Во
пролетта ќе имаме кошница полна со
медабезпчели.

За разлика од ова, непотхранува-
ните пчели во пролетта ќе имаат за
10%  повеќе пчели, посилни и пови-
талнивопролетта.Заразликаоднив,
прихрануванитепчелиместодасозда-
ваат мрсно ткиво во своето тело, тие
лачат инвертаза за разложување на
сахарозатаатоамногугиистоштуваи

остарува. Од друга страна инвертира-
ниотшеќер(гликозаифруктоза)треба
да се запечати со восочни капачиња
а лачејќи го восокот тие уште повеќе
се истоштуваат и стареат.  Касната
прихрана ги тера да се уште повеќе
раздвижуваат а тоа дополнително ги
амортизира. Со касната есенска при-
храна пчелите мислат дека имаат па-
шенпериодатоагитерадастануваат
полесни, да летаат наоколу, а со тоа
стануваатлетнипчелинаместозимски
акаколетнипчелиживеатсамо35-40
деновиазимскитепчелитребадажи-
веатповеќеод6месеци.

Зимските пчели имаат потреба
самооддвавиданахрана,одкоједна-
таеонаавоќелиитенасаќето(запеча-
тениотмед)адругатаемрснототкиво
коесенаоѓавотелотонапчелите.Тоа
емногуфинаикомплетнахрана(тки-
во) кое го употребуваат при посебни
услови (движечки и топлински). Без
мрснототкивопчелитенесеспособни
зазимскиилетенживот.Когагокажу-
вамовасенаметнувапрашањетокако
дасесоздадеме јакиесенско-зимски-
пролетнидруштва?

Можеданисеслучидруштватада
направат самоблокирањеодносносе
знае дека матицата го намалува не-
сењето после втората половина на
јуни па друштвата намалуваат со лег-
лото. Влегуваат со многу мал број на
пчелиитоапчелипретежноодЈулиа
таквитепчелинеможедасепреобра-
зат во зимски, а уште ако периодот е
безпашен ќе нема пчели за успеш-
нопрезимувањеи  успешендочекна
пролетта.Матицатавобезпашниотпе-

риодпрестанувасонесењена јајцаа
друштвотовлегувавогрупатанаслаби
друштвасомалбројнапчелиистари
пчели.Во ваков случајможно емати-
цата да е истрошена и да не го дава
потребниот резултат. Спас за ваквата
ситуација еменување наматицата со
младаматица,на2до3рамкисолегло,
коигинарекувам‘’корегирачкироеви”
кои рапидно ќе го зголемат бројот на
зимскипчелиавопролеттаваквамла-
да матица ќе направи бројно пчелно
семејство.Буквалноданеможедасе
отворипоклопнаташтицаодпчели.

Може да се случи друштвото во
јули да има многу легло а приноси-
теодприродатада семногумали,па
друштвата во август и септември да
престанат со легло. Кај овие друштва
се јавуа проблемот “малку пчели”.
Овиедруштвабараатпомошодпчела-
ротнонесоприхранасосируп,тукусо
применана“наставокполсомед”кој
по можност треба да е подготвен во
пролеттасоцветенмед.Овојнаставок
полн сомед кој ја заменува тесенска-
татечнасомногуфинаинеамортизи-
рачкахрана,којапретставуваогромна
хранилкаполнасомедкајпчелитекоја
однеговатаместоположбаподлеглото
се пренесува на леглото, каде е дост-
апна во секое време и се јавува впе-
чатокнабогатапашакојајастимулира
матицатаданесеповеќе.Приовапче-
лите не се истоштуваат, не влегуваат
вострес.

структура на  
зимските пчели  

пЧЕЛарСтвО

пишува: раде Каранфиловски
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заклучок. Наставокот со мед се
смета за големо откритие во пчелар-
ската технологија и тоа ги заменува
начините на амортизирачки прихра-
нувања. Кога ќе забележиме во ав-
густ дека ќе треба прихрана само го
спуштамемагазинотполнсохранапод
леглото и пчелите полека го прене-
суваат медот во плодиштето и градат
медна капа. Овој магазин доволно е
да стоиподплодиштетодо  крајотна
авустапотоаповторноговраќаменад
плодиштетокакорезервнамеднакапа.
Ваквото подметнување емногу добро
бидејќијастимулираматицатаданесе
повеќејајцазазимскитепчелисомно-
гу добар квалитет а пчелите ќе бидат
одморениивитални,асотоасмегоре-
шиленајголемиотпроблемприхраната
и стимулацијата на матицата да несе
повеќејајца.

Каковторпроблемкој требада го
решимево ова времее заштитата од
Вароата и нејзиното уништување. За
овапостојатдваначини,итоаконвен-
ционаленсопомошнаотрови(амитраз
ифлувалинат)коисенудатвотрговија-
таподнајразличнитрговскиимињано
овие средства се доста неефикасни
бидејќи се применуваат повеќе од 30
годиниавароатастанарезистентнана
нивапрепаратитекоигикористатпче-
ларитечестопатиселажниинеквали-
тетни,коисепродаваатнапазаритена
соседните земји бидеќи кај нас не се
произведуваникаквазаштита.

Во моето пчеларство употребувам
органскисредствакоисемногупоефи-
касни од конвенционалните и не се
штетнибидејќииститесесодржативо
медот,анесештетнизапчелитеиза

конзументите на пчелните производи.
Употребувамемравја,оксалнакисели-
наитимол.Честоприменувамеибио-
лошказаштитасоуништувањенатру-
товскотолегло,илисотрутовскирамки
со отворено легло, кое после 9-тиот
ден се одзема од друштвото (ројот)
и се сместува во посебно изградена
кошница, откако ќе се испили целото
леглосетретирасоорганскисредства.
Задане се оштетуваат зимскитепче-
лиодВароата,созаштитатребадасе
почнеуштеод1-виавгуст.Заовиеде-
новиматицатапочнуваданесејајцаза
зимскипчели.Детално за заштита со
органскисредстваеобјаснетовоеден
од минатогодишните броеви на ова
списание.



Fendt е100 Vario 
епрвиотпрактичентракторнабатерии
којможедасекористивосекојдневна
употребабезпотребадасеполнипо-
веќепативоденот,баремтакатврди
германскиотпроизводителФЕНТ.Овој
трактор освои сребрена медаља за
иновација на саемот Агритехника во
Хановер.Varioекомпактенелектричен
трактор со излезна моќност од 50kW
(околу67KS).Можедаработи5часови
непрекинатопод“реални”услови.Из-
ворнаенергијанаовојтракторе650V
литиум-јонска батерија со капацитет
одоколу100kWh.Батеријатасеполни
сонапонод400Vидо22kWпопатна
надворешниприклучоцисоопцијаза

дополнителнополнење.Батеријатана
тракторотможедасенаполнидо80%
за40минути.

контрола и сигурност 
на батериите

Тимотна конструкториодФентFendt
велат дека нивниот е100 Vario е ком-
патибилен со конвенционалните и
електрифицирани уреди. Батеријата
може да обезбеди голем почетен мо-
мент од 150KW за краток период.На
располагање тракторот ги има  сите
стандардни хидроулични приклучо-
ци.Максималенмоментнавртењеза
погоннаприклучните уредиеможен

во лер, со што воопшто не заостану-
ваодмоделитекоиработатнанафта.
Според неговите конструктори, без-
бедностанатракторотенанајвискоко
нивосоконтинуираноследењенасите
електронскисистеми.Кабинатаекли-
матизирана со електрична топлинска
пумпаиконтроланатемпературатана
батеријатаиелектрониката.Следење-
тонапотрошувачкатанаенергијаод
моќнителитиумскибатерииможедасе
прависопаметентелефон. Функции-
текакоштосепретходнозатоплување
накабинатанатракторотвозимаили
претходноладењенакабинатаволет-
нитемесециможеоднапреддасекон-
тролираат,когатракторотеприклучен
наполнењенаелектричнамрежа.

ТракТори На 
еЛекТриЧеН погоН

аКтУЕЛНОMEХаНИзацИја

пишува: деспина Крстевска
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Fendt е100 Vario е првиот практичен трактор на батерии кој може да се користи 
во секојдневна употреба, а  погонската батеријата може да се наполни до 80% 
за само 40 минути.



MEХаНИзацИја

предности на Тракторите 
со електричен погон

Работната рака  и трошоците за одр-
жување на таквиот трактор се пома-
ли,потрошниотматеријалкакоштосе
маслозамоторот,филтризамаслоиза
гориво,АДблуидизелсевеќеминато.
Заразликаодстандарднитетрактори
овој трактор емногутивокприрабо-
тата.

Мал електричен Трактор
Заработавопластеницииоранжерии
компанијаодСловачкапонудинапа-
заротмалелектричентрактор.

Овојмалелектричентракторможеда
седвижинапредсобрзинаод15кмна
часиназадсобрзинаод7кмначас.
Моќностанаелектричниоттракторза-
висиодбројотнабатерии-такадоаѓа
водвеопции2x12VDC,24V,158Ahи
4x12VDC,24V316Ah.Споредвидотна
батеријата, се определува и времето
за полнење, така што овој мал елек-
тричентракторможедасеполниод2
до8часа.Истотака,тежинатанатрак-
торот се зголемува пропорционално
совлечнотооптоварување.Силатана
влечење на овој трактор висок два
иширокдваметрие2400Н.Сотрак
торот, производителот нуди додатоци
како што се  плуг, дрљача, косилка,
приколка,чистачнаснег.



списанието ''Моја земја'' е поддржано од проектот "институционална поддршка на 
НФФ" поддржан од We Effect. сида и We Effect не се одговорни за презентираните 
мислења во публикацијата. авторите се одговорни за содржината.


