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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.
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инационалнисојузи,
земјоделскизадругии/или
трговскидруштва,земјоделски
стопанствавоземјоделскиот
сектори

2индивидуаленчлен–жител
наРМинволвиранво
земјоделството.
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Откупот на грозјето започнува
повторно неплански, со голем
број на манипулации кои се на
штетаналозарите.Национална-

тафедерацијанафармери,прекусвојот
потсекторски систем, ги следи состој-
бите во лозарскиот сектор и воедно
онаштосесогледувакакопроблем,се
откупните цени, негативното влијание
на климатскитепромени, какои заста-
ренитесистемизанаводнувањенало-
зовитенасади.

„Со годининаназад , „Смедеревка“ се
откупувазадо11денарипокг,додека
винскатасорта„Вранец“,до13денари
по кгр. Секоја година, преку НФФ од-
деление за лобирањеи застапување,
правиме пресметка на производната
ценанагрозјето,којаизлегувадекае
15ден.покгр.Oвиестатистичкипода-
тоци се потврдении од страна на ре-
левантниинституции.„Затоаниесме-
таме дека со ваквите ниски откупни
цени, само се уназадува лозарство-
то,којееденодзначајнитесекториво
земјоделството, особвено за произ-
водствонавинокоееизвознооренти-
раноизначајнозаБДПнадржавата“,
потенцира Васка Мојсовска, претсед-
ателканаНФФ.Споредофицијалните
податоцинаДржавниот завод за ста-
тистика (ДЗС), виното е втор најзна-
чаен извозен производ од земјодел-
ско-прехранбениотсектор,соучество
од11%вовкупниотизвозназемјодел-
ско-прехранбенипроизводи.Вотекот
на последните години (2014-2019), во
просек се извезуваа околу 100 мили-
онилитривино,соприхододоколу50
милиониeвранагодишнониво.

СпоредофицијалнитеподатоцинаДЗС,
воРепубликаСевернаМакедонијаима
вкупно180.000земјоделскистопанства.
Од нив, околу 48.000 земјоделски сто-
панства,поседуваатлозовинасади.Од
површините под лозови насади наме-
нетизапроизводствонавинскогрозје,
70% се обработуваат од страна на ин-
дивидуални земјоделски стопанства
(чија површина се движи од 1 – 4 ха).
Токму овој податок, покажува дека ин-
дивидуалните земјоделски стопанства,
сеосновазапроизводствонавинското
грозје. Затоа, генерален е заклучокот
декатребадасевложимногувонивни-
отразвојиекономскојакнење,какошто
евоспоставувањенавистинскидоговр-
ниодносипомеѓувинариитеилозарите,
се со цел, лозарството и винарството
да се развиваат компактно, подобро и
побрзо. Ваквиот пристап од организа-
цискиаспект,вклучителноиквалитетот
на грозјетоивинотокоештосепроиз-
ведува,сесилнаоснова,овојсекторда
биде препознатлив бренд на нашата
држава.

„Со години наназад, препознатлив е
трендотвинариитеданегоподмирува-
атнавремедолготконлозарите.Најзна-
чајновоцелатаприказна,етоаштоло-
зарството е повторно неорганизирано,
дури стихијно. Она што значително се
смени,едекапораснааценитенамаке-
донскитевина(несомненосезголемии
квалитетот),но,вомалопродажбавина-
тасесéпоскапи,алозаритесепосиро-
машни.Одферекономијаизадоволство
наситевовредносниотсинџир,преми-
навменависокитрошоцизамаркетинг
икреирањенаприказниодкоиникако
производителитенагрозједадојдатдо
корист.Согодининаназад,овааособе-
новажнагранка,којаиакоимаогромни
можности, останува неорганизирана и
вопроизводствотоивоизвозот.Одедна
странасеземјоделцитекоиинвестира-
атвоновиповршини,но,нивниоттруд
неевреднуван.Оддругастрана,пак,се
винариите кои се убедени дека секоја
винаријаепосебнаприказна, значајно
именаглобалниотпазар(иаконајголем
делоднашетовиносеуштезавршувана
поранешните југословенските просто-
ри)иненаоѓаатмодалитеткакодаодго-
воратнапотребитеналозарите,соцел
ситедагодобијатсвојотделодколачот.
Во такви услови, апосебно сега сона-
станатакриза,потребноедаселибера-
лизира пристапот на малите произво-
дителидопазарот,асотоадасевлијае
настабилизирањеиредистрибуцијана
вредноста на земјоделскиот откуп во
целиотсистем“,ееденодзаклучоците
на анализата на Националната феде-
рација на фармери „Земјоделството и
Коронакризата“[1].

Националната федерација на фар-
мери, со години наназад бара да се
создадат вистински партнерски од-
носи помеѓу лозарите и винариите и
согласно горенаведените податоци,
откупната цена на грозјето треба да
изнесуваколку16денпокгрза„Сме-
деревка“и17денпокгрза„Вранец“.
Функционирање на договорно произ-
водство и реализирање на барање-
то на НФФ за измени на Законот за
земјоделство и рурален развој и За-
конот за вино со воведувањена бан-
карска гаранција, на начин какошто
е уреден откупот на тутунот. Инспек-
торатот за земјоделство да врши за-
честениконтролизавременаоткупот,
Министерствотозаземјоделствоиру-
раленразвој,даовозможиусловиза
свикување на потсекторската група
завиноигрозјекојафункционираво
рамкитенаМинистерствотоисоглас-
ноЗаконотзаземјоделствоирурален
развојда јаразгледувасостојбатаво
лозарството и престојниот откуп на
грозјето. Исто така, бараме стартот
на бербата и скалата на шеќерните
единицидајаодредуваатрелевантни
научниинституции,сесоцел,данема
манипулација околу цените и шеќер-
нитеединици.ОдстрананаНФФ,ова
барањеедоставенодоресорнотоми-
нистерство. Посебно внимание да се
посветинаподобрувањеиодржување
на земјоделската инфраструктура во
делот на патишта, наводнувањето,
одводнувањетоисправувањесокли-
матскитепроменикоиособеновлија-
атнаквалитетотнаситеземјоделски
производи. l
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НФФ: Откупната цена на грозјето треба да изнесува

[1] Анализа„Земјоделствотоикоронакризата“https://www.nff.org.mk/2020/06/12/

16 ден по кгр за „Смедеревка“ и 17 ден по кгр за „Вранец“

https://www.nff.org.mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/
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Националната федерација на
фармери, преку своето одде-
лениезалобирањеиразвој,ја
следисостојбатасоземјишна-

таполитикаводржаватаигоразгледа
предложениот нов Закон за продажба
на земјоделско земјиште. Врз осно-
ва на најавите за подготовка на нов
Закон за продажба на земјоделското
земјиште, Националната федерација
на фармери подготви Анализа за им-
пликациите од процесот на продажба
на земјодеското земјиште, врз земјо-
делствотоируралниотразвој.Онашто
сакаме да потенцираме е дека, ние
какопретставнициназемјоделците
и малите земјоделски стопанства,
никогашнесмесесогласуваледа
седонесуваатзаконипрекукоиќе
севршипродажбаназемјоделксо
земјиште. Не се согласувавме и
со донесениотЗакон за продажба
на земјоделско земјиштево 2013и
сметавме дека тој треба да се уки-
не. Според нас, лоша политика е да
се    врши продажба на земоделското
земјиштеипренаменаназемјоделско-
тоземјиштевоградежно.

Македонија е аграрна држава во која
земјоделството треба да се развива.
Земјоделското земјиште, како основен
инеопходенфакторзапроизводствона
земјоделско-прехранбени производи,
претставува добро од општ интерес. И
ситедржавиворамкитеназемјоделски-
те политики, градат посебна земјишна
политикасокојагозаштиуваатигоуре-
дуваатнејзинотокористење,предсèза
производствонахрана.

Воструктурата,повеќеод40%одвкуп-
нотообработливоземјиштеиоколу80%
од пасиштата се во државна сопстве-
ност. Државното земјиште е значаен
ресурс кој мора да се чува и управува
како„добардомаќин“.Единственопра-
вилното управување ќе ги одреди ид-
нитесостојбивоземјоделствотоираз-
војотнаруралнитесредини.Државното
земјиште мора да се чува, тоа е иден-
титетнаеднадржава, тоаенашетра-
диционално икултурнонаследствоод
претходнитегенерациикоесмедолжни
даимгооставименанашитепоколенија.

Доколку се донесе Закон којшто не го
регулираизаштитува„добро“наземјо-
делскотоземјиште,ќепредизвикатрај-
назагубанаовојресурсзадржавата,а
особеноштооваземјиштеесонајдобри
(консолидирани) парцели, во најголем
дел со добра инфраструктура (поди-
гната со средства од поранешниот т.н.
општествен капитал), како и со добар
квалитет на почвите. Најавите дека ќе

бидатпродаванисамокрупнипарцели,
ќегистависемејнитеземјоделскисто-
панствавоподреденаположба,сооглед
декатиесесослабинвестиционенка-
пацитетисомаламожностзаподигање
накредитизакупувањеназемјиштето.
Во таков случај, ова на долг рок може
да предизвика нивно постепено на-

пуштањеназемјоделствотоинарурал-
нитесредини.

До2013година,моделотнауправување
сооваземјиштебешеисклучивопреку
негово издавање под закуп или, пак,
наплодоуживањесоцелкористењеза
земјоделско производство. Национал-
натафедерацијанафармерисметадека
државното земјиште треба да се дава
самоподконцесијаилизакуп,аданесе
продава.

Семејнитеземјоделскистопанства,како
дел од земјоделската структура, имаат
нискадоходовностималаакумулатив-
на способност. Семејните земјоделски
стопанстваимаатмаламожностзаин-
вестирање и би биле ограничени во
можностада учествуваатвоповициза
купувањеназемјоделскоземјиште.

Поради неможноста семејните земјо-
делски стопанства да инвестираат во
купувањетонадржавнотоземјиште,до-
минантнаулогаќеимаатправнителица
– компаниите.ВоанализатанаНацио-
налнатафедерација нафармери која е
подготвенаодекспертисодолгогодиш-
но искуство,  се дефинирани следните
негативниаспектиод кои ќенаведеме
самонеколку:

l Делодземјоделцитекоидосегако-
ристеле инфраструктура поставена на

државноземјоделскоземјиште, можат
дагозагубаттоаправо,соштоќеимсе
отежне пристапот до нивни земјишни
парцели;

l Доколкусеслучипродажбавокоја
постојат нерасчистени имотно-правни
односи,постоизаканаодсудскипостап-
ки,дуриипроблемзатиештоќегокупат
оваземјиште;

l Сепоставувапрашањетодалиможе
дадојдедоизигрувањенацелиоткон-
цептвокоидомашнифизичкииправни
лица би купувале земјиште во име на
други(домашниилистрански)коисега
негиисполнуваатусловите,запосле
осум години да им го преведат во
нивнасопственост;

l Сопродажбаназемјоделското
земјиште,државатаќенемаможност
давлијаенаделовнитеодлукивопро-
изводството.

l Се нарушува балансот на произ-
водството и поседот на земјиштето (и
наприватното), вонасоканапоголеми
стопанствасоштоќесеменуваисо-
цио-економскатаструктуранарурални-
тесредини,сонапуштањеназемјодел-
ствотоодмалитесемејнистопанства,се
донивнонапуштањенаовиесредини; 

l Можностдасеслучипроцесотнат.н.
“landgrabbing”,или „грабањеназемја“
којод2008годинастануваподсериоз-
ни обсервации и анализи на научната
истручнајавностнизцелиотсвет,како
негативенпроцесисериозназаканапо
традиционалнотоземјоделство.Имасе
поголемисознанијаидоказиштоупату-
ваатдекавлијанијатана„грабањетона
земјиштето“имамногунегативновлија-
ние врз руралните средини и нивното
населениеиврзекосистемите.

l Ценатапокојаќесепродаваземјиш-
тето исто така претставува дилема;
Ваквитеценидаденивоновиотзаконза
продажба на земјоделско земјиште од
1евро,панадолу,самогопотикнуваат
процесотна„грабањеназемја“.

l Значајноедасепоставиипрашање-
то-заштоќесекористат средстватаод
продажбата на државното земјоделско
земјиште?!  Ако се користат за покри-
вањенатековнитрошоцинабуџетотна
државата, тогаш покажуваме дека не
сме зрела домаќинска држава, всуш-
ностстанувазборзанесоодветенначин
иречисиопасенначиннаменаџирање
содржавнитересурски,коисеисклучи-
телноважнизаопстојувањетоирастот
наопштеството. l

Ставови и предлози на Националната 
федерација на фармери за новиот Закон 
за продажба на земјоделското земјиште
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НФФ

За креирање на вистински по-
литики кои ќе придонесат за
унапредување на женското пре-

тприемништвовоземјата,потребное
дасеобединатситеглавничинители,
што ќе се постигне преку креирање
на Националната платформа за жен-
ско претприемништво. Платформа-
та е дел од проектот ,,Националната

платформа за женско претприемни-
штво”, кофинансиран од Европската
Унија,аспроведуванодЗдружението
на бизнис жени, Сојуз на стопански
комори на Македонија, Национална-
та федерација на фармери и Фонда-
цијата за менаџмент и индустриско
истражување-МИР. „Главна цел на
проектот е, зајакнување на капаци-

тетите на граѓанските организации
за креирање на јавни политики и
застапување во областа наженското
претприемништво. Со инвестирање-
товожените,ќесезголемиродовата
еднаквоствоопштествотоиќесепро-
мовираинклузивениодржливразвој”,
речеВалентинаДисоска,претседател
на Националната платформа за жен-
ско претприемништво и на Здруже-
нието на бизнис жени.  „За многу ру-
ралнижени,развивањетонаженското
претприемништво, значи ставање
крајнасиромаштијата,постигнување
набезбедностсохрана,промовирање
на одржливо земјоделство и постиг-
нувањенародоваеднаквостворурал-
нитесредини.Затоаемногуважновк-
лучувањенаженитевоодлучувачките
процесиназемјоделскотостопанство
и создавање на можности да разви-
ваатделовниактивности“,речеВаска
Мојсовска, претседателка на Нацио-
налната федерација на фармери, ис-
такнувајќи дека Националната плат-
формазаженскопретприемништвое
големчекорконекономскојакнењена
жените. l

Национална платформа за 
женско претприемништво
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НФФ обука за закон 
за заштита на 
лични податоци

Националната федерција
на фармери, на 31.08.2021
организираше обука за

примена на законот за заштита
на лични податоци, која се одр-
жа онлајн на McTeams платфор-
мата и на истата присуствуваа
претставници од земјоделски
здруженија-групни членови на
Националната федерација на
фармери. Обуката ја водеше ад-
вокатката, Цветанка Серафи-
мовска.

Претставниците од земјодел-
ските здруженија беа запозна-
ени  со нивните обврски кои
произлегуваат од новиот закон
зазаштитаналичнитеподатоци
иусогласувањекоетребадаго
направат во нивното работење
согласноовојзакон,начинотна
којтребадавршатобработкана
личните податоци, одговорност
и обврски на контролорите и
обработувачите на лични пода-
тоцииобврсказаопределување
наофицерзазаштитаналични
податоци.Учесницитенаобука-
та,сестекнааисоинформации
воврскасоситеактизазашти-
та на лични податоци какошто
се правилници, изјави, соглас-
ности кои треба да ги примену-
ваатвонивнотоработење. l

Организациски развој на НФФ и 
подобрени врски на пазарот за малите 
земјоделци и производители од рурални 
области со цел зголемување на приходите

Одмај 2021 година, НФФ го спро-
ведувапроектот„Организациски
развојнаНФФиподобрениврски

напазаротзамалитеземјоделциипро-
изводителиодруралниобластисоцел
зголемувањенаприходите“,поддржан
одSidaиWeEffect.Очекуванирезулта-
ти: Раст на руралните претпријатија,
малите земјоделци / производители.
Отворањеможностизаобезбедување
повеќе приходи и за вработување на
луѓетоодруралнитеобласти, особено
заженитеимладите.Фокусотнарабо-
тата ќе биде насочен кон олеснување
на пристапот до пазарот за важните

субјекти кои работат на програми за
зајакнување на капацитетите на  ру-
ралните жени и млади. Во моментов,
тешките околности во кои што функ-
ционира земјоделството во Северна
Македонија, финансиската немоќ, ги
турка граѓаните во сиромаштија, до-
ведувадопрекинувањенаврскитесо
младитеземјоделци,нивнонапуштање
наземјоделието.

Ворамкитенапроектотсеспроведува-
ат  активности за зголемувањена ор-
ганизацискикапацитетиифинансиска
одржливостнаНФФ. l
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„МОЈА ЗЕМЈА“ ВО БУДИНАРЦИ, БЕРОВО, КАДЕ СЕЛАНИТЕ И СО ГОЛИ РАЦЕ СЕ БОРЕА СО ПОЖАРИТЕ

Пишува: Искра Коровешовска

Будење рано наутро, молзење на
овците, хранење, па подготовка
на овчо бело сирење, младо и
созреано,сирењесопиперки,со

сусам,кашкавалибиеносирење,урда –
вака изгледа секојдневието на Ванге-
лина Пармачка и нејзиното семејство.
Кога се движите кон беровското село
Будинарци,оддеснатастрананавлезот
населото,горе,наридотсенаоѓанивна-
тафарма.Еколошкиеднаоднајчистите
точкивоМакедонија,кадеприродатаи
богататапочвасоздалерај заочии за
производство на храна. Оваа среќна и
мирна секојдневна слика, едно утро ја
наруши погледот кон делчевскиот рид
оддругатастрана–којосамнавопламен.

„Глетката беше страшна, иако беше да-
леку.Сеуштенисечинешекакоданее
близудонас,аиверувавмедекавеќесе
интеревенира,декатамусегаснепожа-
ротиотинемададојдедонас“,раскажу-
ваПармачказа„Мојаземја“.Јапамети
датата,велибешеИлинден,2август.

„МИСЛЕВМЕ ДЕКА Е ДАЛЕКУ, НО ТРГНА 
И КОН НАС“
Памените јазици не им се покорија на
пожарникарите. Го голтаа секое дрво
предсебе,густитешумивоовојделод
Малешевијата се топеа пред очите на
селанитеодБудинарци.Когаиветроти
станасојузникнаогненатастихија,бук-
вално преку ноќ, пожарот почна да ги
пеплосуваишумитеконБудинарци.

„Птиците од ридот летаа панично кон
овој дел од селото, животинките бегаа
преплашени,ониевофармитесокрико-
виреагираавознемирено,сесенаруши,
целиотживотинскисвет,сеганатоаме-
стоепепел“,раскажуванизсолзиВан-
гелина.

„Пожарот се ближеше кон куќите. Кога
дојдоастранскитепожарникариицели
тимови на помош надежта дека нема
даниизгориселото,повторносеврати.
Селаните, сите беа во првите редови
во борбата со огнениот ѓавол. Мажите
заедно со пожарникарите, со трактори,
маски,пумпи,којкакосеснајде,сошто
веќе не...Сите гаснеа. Со трактори се
правеаровови,сезаоруваасмреките,се
правеа патеки. Но, боровите дрва соо-
ченисоогнот,буквалнокакоексплозија
гиисфрлаашишаркитепопатеките,па
и таму достигнаа огнените јазици...се
пеплосаа“,сеприсетуваВангелина.Таа
никогаш нема да ги извади од мисли
звуцитенакамбанитеодцрквата,огне-
ните звуци на експлозија, очајните из-
вицинадецатаистарите„луѓеее,ќени
изгориселото!“,изморенителиковина
луѓето,црниизачаденикакоизлегуваат
одпламенитеоблацидапоткаснатида
сенапијатвода.

„СИН МИ ГАСНЕШЕ СО 
ПОЖАРНИКАРИТЕ, А ЌЕРКАТА ИМ 
НОСЕШЕ ХРАНА И ВОДА“
„Синми,сопруготгаснеа,аќеркамиим
носешехранаиводанапожарникарите.
Итакапо24часа.Јас,моравдагонахра-
намдобитокот,несмеатгладнидаоста-
натживотните,одоваживееме.Носамо
тоа, сета друга работа на фармата во
тиедвадена,додекада селокализира
пожарот,морашедачека.Поважнибеа
нашитеживотиикуќи.Ужаснаеглетка-
такогаодвисочинкагледашкакооганот
голта се пред себе“, вели Вангелина.
Иако пожарите стивнати, сеќавањата

натраорнитесцени,сеуштепројавуваат
вознемиреносткајПармачка.„Немада
заборавам како искрите летаа над се-
лотоивосекојмоментможеадакренат
вовоздухнекојаплевнаилиштала...Во
еденмоментцелотоселобешеподцрн
облак, не се гледаше буквално ништо“,
раскажуваВангелина.

На 9-ти август пожарот веќе е ставен
подконтрола.На10-тисеизгаснати и
последните ѓаволски искри. Шумите
изгореа. За среќанемашенастрадани
воовааогненастихијавоберовско.Со
исклучителната бесценета помош на
пожарникарите и месното население,
борејќи се лавовски,  не дозволија ог-
ненитејазицидагипроголтаатнивните
домови.

„Ваквонештонинајстаритевоселотоне
паметат,никогашсенемаслучено.Оваа
тажна сторија, вечно ќе остави трага
во нашето сеќавање“, раскажува Ван-
гелина.Сепак,накрајоттаауспеаида
се насмевне, среќна затоашто сите се
живииздрави.

Инаку, заклучно со 15 август, според
проценките,  опожарени  се 9.907 хек-
таривооколу150пожари,приштокон-
статирана е опожарена дрвна маса од
дури448.087метрикубни. Уништенисе
огроменпроцентодбелитедробовина
Македонија, а по најавеното пошуму-
вање,деценииќебидатпотребнизада
пораснатновитедрвја.Штетатаизмере-
навопари,споредЈПНационалнишуми,
еоколу31милиониевра. l

„ЛУЃЕЕЕ, ЌЕ НИ ИЗГОРИ СЕЛОТО“, ЛЕЛЕЦИ СЕ 
СЛУШАА ОД ДЕЦАТА И СТАРИТЕ, КАМБАНИТЕ 
БИЕЈА НА СЕКОЈА ОГНЕНА ЕКСПЛОЗИЈА

„ДА НЕ БЕА СТРАНСКИТЕ 
ПОЖАРНИКАРИ,КАТАСТРОФАТА ЌЕ ГО 
ДОЖИВЕЕШЕ НАЈЦРНОТО СЦЕНАРИО “

„Не можам да ја премолчам  неоргани-
зираноста и некоординираноста на на-
шитенадлежни“,нагласуваВангелина.
„Цела среќа е што дојдоа странските
пожарникарски екипи од Словенија и
Австрија.Воспротивно,заспасќебеше
доцна. Ако не беа странските исклучи-
телно спремни, организирани, опреме-
нипожарникари,катастрофатаќебеше
со невидени последици. Сега се виде
декание,самитеграѓани,несмесвесни
оти целиот државен амбиент се сведу-
ва на осигурување на канцелариските
фотелјиифункционери,патнитрошоци
идневницивоПарламентот,аникојиз-
гледанесегрижикакоименалуѓетоод
коиживеедржавата,ние,производите-
литенахрана.“,порачуванашатасого-
ворничкаВангелинаПармачка.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА

Факултетот за земјоделски на-
укиихранавосоставнаУни-
верзитетот Св. Кирил и Ме-
тодиј во Скопје претставува

најголема високообразовна и научно-
истражувачкаинституцијаодобласта
наземјоделствотоипроизводствотона
храна, која има водечка улога во раз-
војот на образованието и науката кај
насипошироко.Покрајдолгататради-
ција,заднасстоиискусеннаставени
соработнички кадар, чиј приоритет от-
секогаш биле студентите. Факултетот
за земјоделски науки и храна во Ско-
пјеепостојаноепосветеннаразвојот
на науката и новите достигнувања и
нивно директно имплементирање во
практиката, со што со правиме наши-
отФакултет да биде креативно место
за оспособувањена струченинаучен
кадаркојполесноќесевклучивогло-
балниотпазарнатрудот.

Технолошкиотразвојвосветотдоведе
допојаванамногуновипрофесии,се-
пак производството на храна остану-
ва незаменлив дел од секојдневниот
животналуѓето.Задасе занимавате
со земјоделство и производство на
квалитетнаибезбеднахрана,денессе
потребни напредни мултидисципли-
нарни знаења, знаења кои секојднев-
но се збогатуваат, бидејќи земјодел-
ско-прехранбениот сектор е опремен
со најсовремени технички средства,
софистицирана опрема, високи тех-
нологии, а сето тоа како резултат на
интензивнивложувањаворазвојотна
науката,којатребадагипостигнеми-
лениумскитецелизанадминувањена
гладотвосветот.

Дасебидеземјоделскиинженерзначи
даможетедаиматедиректновлијание
врзрешавањетонапроблемитеиучес-
твувте во донесувањето на одлуките
сокоиќевлијаетеврзподобрувањена
многуактуелнипрашањанаглобално
ниво: гладот, сиромаштијата, зачуву-
вање на животната средина, предиз-
вицитеодвлијанијатанаклиматските
промени во производството на храна,
итн.

ЗОШТО ДА СТУДИРАТЕ НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
НАУКИ И ХРАНА?

Земјоделско-прехранбениот сектор
ималисекогашќеимасигуренразвоји
перспектива.Големделодинвестици-
итесенасочувааттокмувоовојсектор,
иистиотедиректноподдржаниоддр-
жавата преку разни мерки за субвен-
ционирање.Затоа,обезбедувањетона
стручен кадар од оваа област и пона-
тамуќебидеваженпроцесворазвојот
наовојзадржаватаваженсекторСта-
нувазборзаеднаоднајблагородните
и најхуманите професии, професија
од која се очекува да влијае во обез-
бедувањена населението со доволни
количестванабезбеднахрана,соцел
опстанокначовештвото,штооддруга
странајаправипоразличнаоддругите
иимаинтернационалнозначење.

Факултетот за земјоделски науки и
хранавоСкопјецелосноепосветенна
својатаосновназадачаимисија,како
студентитеда гипостигнатнајвисоки-
те академски стандарди преку стек-
нување на знаења и компетенции од
најновитенаучнидостигнувања,акои
севоинтереснаразвојотнасовремен
земјоделско-прехранбен сектор, со-
гласноосновнитецелизаразвојнана-
шатадржава.

Наставно-образовната дејност на Фа-
култетотсеизведувана9студискипро-
граминапрвциклусстудии,8студиски
програми со преку 40 модули на втор
циклус (магистерски студии) и 6 сту-
дискипрограминатретциклусстудии

(докторскистудии).Наставатанасите
три циклуси на студии се реализира
согласноЕвропскиоткредит-трансфер
систем,аФакултетотемеѓупрвитеин-
ституциивонашатадржавакојво2002
годиназапочнасоболоњскитерефор-
ми.Ситестудискипрограмиимаатсвои
специфичностивоодноснанаставните
програми,асогласнонатоасеизграду-
ваструченпрофилкојимасвоеместо
напазаротнатрудот,состекнативеш-
тиниикарактеристичниспособности.

Напрвциклусстудии,студентитеимаат
можностдагиизучуваатстудискипро-
грамипо:АГРОЕКОНОМИКА, АНИМАЛ-
НА БИОТЕХНОЛОГИЈА, ЕКО-ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

- ФИТОМЕДИЦИНА, КВАЛИТЕТ И БЕЗ-
БЕДНОСТ НА ХРАНА, ОВОШТАРСТВО, 
ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО со моду-
лите:ОвоштарствосолозарствоиЛо-
зарство и винарство, ПОЛЕДЕЛСТВО, 
ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРО-
ИЗВОДИ и ХОРТИКУЛТУРА сомодули-
те: Градинарство и цвеќарство и Хор-
тикултура.

Ве очекуваме!

ДИПЛОМА: ДИПЛОМИРАН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНЖЕНЕР
УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВРШЕНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
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Производство на патлиџан, модар патлиџанПроизводство на патлиџан, модар патлиџан
ГРАДИНАРСТВО

Пишуваат: Проф. д-р Звезда Богевска, Проф. д-р Маргарита Давитковска

Законсумацијасекористисамо
плодот, во незрела состојба.
Се консумира во зготвена и
конзервирана состојба. Ос-

новна компонента на хранливиот
квалитет е содржината на јаглени
хидрати (гликоза), минерални ма-
терии (фосфор, магнезиум, железо,
калциум), витамини (витамин С, В1)
гликоалкалоиди (соланин- содржан
во целото растение, но најмногу во
зрелите плодови). Сокот на свежи-
те и готвените плодови на патлиџа-
нот има високофитонцидно дејство.
Патлиџанот води потекло од троп-
ските региони на Индија. Плодот е
најчесто крушковидно-овален, но
можедабидеисферичендоизрази-
тоиздолжен.

Патлиџанот,воспоредбасоостана-
титевидовиодоваафамилија,има
највисоки барања во поглед на то-
плината. Поникнува на минимална
температураод13°С, сооптимална
од 25°С. Оптималната температу-
ра за раст на вегетативните орга-
ни е околу 28°С, заобразување на
генеративните органи околу 26°С.
Престанува со раст и развиток на
температура под 10°С, угинува на
0,5 °С, критична максимална тем-
пературазапатлиџанотенад35°С.
Патлиџанот е растение на краток
ден. Од големо значење е сумар-
ната светлина во текот на вегета-
цијата, односно реагира позитивно
нависокинтензитетнасветлината.
Во поглед на почвената влажност,
патлиџанот има поголеми барања.
Во наши услови се одгледува со
редовно наводнување. Критичен
период е фазата на цветање кога

поради недостиг на вода може да
дојдедоотпаѓањенацветовите.За
разликаодпочвенатавлажносткоја
треба да биде константна и околу
80%одПВК,патлиџанотиманешто
помали барања во поглед на воз-
душната влажност (60-70%). Најдо-
бри резултати се добиваат кога се
одгледуванатопли,длабоки,струк-
турни, лесно-оцедни, плодни поч-
ви. Најдобро реагира на неутрални
почви, но патлиџанот успева и на
благо-кисели (рН 5,5-6,0) до благо-
алкални почви (рН 7,5-8,0). Во гра-
динарски плодоред доаѓа на прво
место и не поднесува одгледување
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вомонокултура.Никогашнесмееда
се одгледува на иста парцела вед-
наш после некоја друга култура од
истатафамилија,анаистоместодо-
аѓадурипосле4години.Патлиџанот
сепроизведуванаотворенпростор
како рана или доцна култура и во
ситеоблициназаштитенпросторво
текот на есента, зимата и пролета.
Најчесто се произведува од расад.
Техникатазапроизводствонарасад
еистакакоизапроизводствонапи-
перкатаидоматот.Заранотонивско
производство,сеидбатасеизведува
конкрајотнајануариипочетокотна
февруари.Расадотсепикираконпо-
четокот на март во хранливи коцки
или саксии. Расадот на патлиџанот
не поднесува „засушување”, кое
кај расадот на другите култури се
применува со цел за задржување
нарастот.Припроизводствонаран
расад,сеидбатаегустасо4-6g/m2
семе,апикирањетоевофазанаот-
ворени котиледони. За ова произ-
водство,патлиџанотсерасадуваод

првитеденовинамај.Задоцнопро-
изводство на патлиџанот, сеидбата
сеизведувавовторатаполовинана
март со 2-2,5 g/m² семе. Растенија-
та се садатпо 50-60денаодникну-
вањето. Садењето се одвива во ре-
довинарастојание60-80х35-40cm,
што зависи од бујноста на сортата.
Предилиистовременососадењето,
можатдасесеатрастенија„кулиси”
(пченка,сирак)соширинанапојасот
од 1-2 m. Поволните микроклимат-
ски услови во кулисите позитивно
влијаат врз растот и развитокот на
патлиџанот.Задоцнопроизводство,
садењето се изедува кога темпе-
ратурата на почвата е околу 20°С,
најчесто во втората половина на
мај,нарастојание60-80х40-45cm.
Освен на рамна површина, садење-
томожедабидена гредицисорас-
тојание помеѓу редовите од 40-45
cm(2реданагредица).Вонивското
производство, патлиџанот може да
сепроизведеисодиректнасеидба.
Меѓутоа,успехотнапроизводството

зависиодклиматските условииод
должината на безмразниот пери-
од.Дозревањетонаплодовитее за
2-3неделиподоцнавоспоредбасо
производството од расад.Намногу
добро подготвена почва, при тем-
пература на почвата од 15°С (крај
на април и првите денови на мај),
се сеат 1,5-2,5 kg/ha семе на рас-
тојание меѓу редовите од 60-80 cm
и во редот околу 30 cm (прецизно
растојание се постигнува и со про-
редување). Во текот на вегетација
редовносеприменуванаводнување,
прихранувањеизаштитаодболести
иштетници.Бербатанапатлиџанот
почнува кога плодовите ќе добијат
типични сортни обележја (форма,
боја и сјај), односно 60-70 дена од
садењеивопочетокотсеодвивана
секои7-10дена,аподоцнанасекои
4-5дена.Бербататребадасеизведе
соножици,соцелрастенијатадане
сеоштетат.Приносотзависниодна-
чинотнапроизводствоинајчестосе
движиод5до12kgплодовинаm².l
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Приносотодлеќатаемногуварија-
билен,нозависиодкултивираниот
вид и условите при кои се одгле-
дуваможеда биде од 340-1500kg/
ha. l

ПОЛЕДЕЛСТВО

Пишува: Деспина Крстевска 

Леќатаеисклучителнобога-
тасобелковинипорадишто
е одлична замена за месо-
то. Зрното е богато со маг-

незиум, железо, фосфор, калиум,
цинк,витаминБ1иБ9порадишто
е барананамирница,азанејзино
конзумирање потребна е пократ-
ка термичка обработка.Полесно е
сварливаодгравот,носодржината
напотребнисостојкиодоколу25%
протеини и до 60% јагленхидрати.
Можедасеодгледувавоплодоред
а добра предкултура е компирот,
сакаблагокиселипочвисоPHод6
до6,5.Должинатанавегетацијана
раните култивирани видови е 80-
110дена,анадоцните125-189дена.

Одгледување 
на леќа

Азотните ѓубрива се употребуваат
во мали количини, но при оплоду-
вањетонајдоброедаседодаде500
до600kgNPK7-14-21или8-16-24.

Леќатасесееводоцнапролет,кога
проаѓа опасноста од мраз. Се сее
со механизирано производство,
со оддалеченост на редовите од
17,5-30cmсо65-90kgсеме.Севрши
берба кога мешунките во долниот
делсепотполнозрелиилидвофаз-
но, кога мешунките пожолтуваат,
а оние долните се уште поцврсти.
После жетвата, семето на леќата
нормално има зголемена содржи-
на на вода, па пред да се склади-
ра,потребноедасеисушипо14%
вода.

Стеблото е разгренето, и висо-
ко 14-40cm. Листовите се парно
перјестисо4-7параовалнилиски.
Леќатаерастениеза топлаклима
иеосетливананискитемператури
и на благ мраз настрадува. Мини-
малната температура на никну-
вањеизнесува15°C,аоптималната
е18-21°C.Притемператураод24°C
иумеренавлажностнавоздухоти
тлото, леќата има најдобар раст и
развој. На иста површина, леќата
неепрепорачливодасезасадува
пред 4-5 години да поминат. При
обработканатлотосепрепорачува
орање до 30cm длабочина и повр-
шинскиотслојморадабидедобро
иситнет,бидејќилеќатасесеемно-
гуплитко.
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Временскитеусловиовалето
помногукарактеристикиќе
останат забележани во аго-
метеорологијата, а со тоа и

во земјоделството и земјоделското
производство. Екстремно долгиот
период со надпросечни температу-
ринавоздухот,големитеваријации

на температурите, отсуството на
врнежи и ниската релативна влаж-
ност на воздухот, како резултат на
овие вредности, ја надополнуваат
непријатната сликаво која требаи
егзистираат земјоделските култу-
ри, коисенајизложенитенанадво-
решните влијанија и заради нивна-

та поврзаност со почвата и заради
нивнатанемоќдасеприлагодаткон
вакви временски непогоди, заради
што потребна им е помош од стра-
на на земјоделскиот производител,
кој,истотакавоеднаваквасостојба
станува и немоќен да одговори на
ситеовиебарања.

Екстремните максимални темпера-
тури не ги надминаа апсолутните
вредностиизмерениводосегашниот
организиран метеоролошки систем
воРепубликата,какоониеизмерени
воДемирКпаија45,7°Сна24.07.2007
или 45,3 °С во Гевгелија на истиот
ден,впрочемдоовојпериодтоаеи
најтоплиотденкојсејавуванамногу
мерни места, особено во јужните и
централнитеделовиодРепубликата.
Просечните,месечнитемаксимални
вредностиза јулимесец,паипрва-
таполовинаодавгустмесециаконе
гонадминааапсолутниотмаксимум,
сепак остануваат забележани во
Гевгелија 29,1 °С како средномесеч-
намаксималназајулимесец,илииз-
меренамаксимална температура во
Гевгелија на 29-ти јули со вредност
од43,3°С.

АКТУЕЛНО

инивнотовлијаниеврз

Пишува: Ангелко Ангелески, советник за агрометеорологија при УХМР Скопје

Топлотните брановиТоплотните бранови

земјоделскитекултури
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АКТУЕЛНО

Топлотниотбранкој јазафатиРепу-
бликата кон крајот на јули и поче-
токот на август се почувствува на
целата територија од Републиката,
секакосоразличенинтензитетисо
различно времетраење, но битно е
дасенапоменедекаистиоттраеше
вопросекоколу10-тинадена,илидо
срединатанаавгустоваабројка се
зголеми дополнително. Најкраток
беше воБеровскиот регион само 6
дена,носоогледнаорганизиранос-
та на земјоделското производство
вотојрегион,видотикултуритекои
сезастапени,какоиостанатитевре-
менскиуслови,некакосевклопува-
ат во целокупната ситуација. Тро-
пските ноќи, нивната застапеност
и зачестеност се онаштопобудува
интерес и во агрометеорологијата
и воопшто кај производителите, а
тоа е што оваа година е надминат
максималниот историски број од
15 дена за јули месец, такашто во
Гевгелијасезабележани21денаво
Штип9,штопретставуваатапсолут-
нонадпросечнивредности.Тропска
ноќ се смета ноќта кога температу-
рата на воздухот не се спушта под
20 °С. Врнежите, како еден од нај-
битните фактори во производство-
то,закоисеврзаниитемпературата
навоздухотирелативнатавлажност
навоздухот,воовојпериододлето-

тоседалекупонискиодпросечните,
иливоопштогинемаше,особеново
земјоделскитерегионикадеистите
беа и најпотребни. Ако вообичаено
воГевгелија во просечниот период
од30годинипаѓалевојули30,2л/м²
оваагодинападнале1,1л/м²,додека
воостанатитемерниместаиакоима
забележановрнежи,иститебеадо-
биениоднестабилностиодлокален
карактер, кои не гарантираат дека
истите ги имаме на целата терито-
рија,којајапокривамернотоместо.
Општа е констатацијата дека сите
врнежизајулимесецсеподпросеч-
ни, особено во третата декада од
месецот и првата половина од ав-
густмесец,когавосуштинаинесе
забележанивоопштоврнежи.

Видно е дека нешто се случува со
временските услови, ако ги спом-
неме климатските промени, како
причиназаоваштосеслучуванад
нас,можебизборотенедоволенда
ги опише овие состојби, премногу
е комерцијализиран, преупотребу-
ванинедоволномоќендагосмири
земјоделскиотпроизводител, за да
се соочи со овој проблем.Што тре-
ба да направи истиот во една вак-
ва состојба, препораката би била
наводнувањенакултурите,но тука
сејавува и друг проблем, недоста-

токот на вода во акумулациите и
ниското ниво на подземните води,
проблем кој се провлекува години
наназад, кога капацитетот на аку-
мулациитенесеисполнува,когавр-
нежите се нерамномерно распоре-
дени,воодреденипериодиобилни
за кратковреме, коине се слеваат
целосно во акумулациите, а тоа
претставува трајно изгубена вода,
одлеанаворечнитекоритакоинеја
акумулираат такватавода,односно
речникоританакоинесеизграде-
ни брани, за жал таква е и реката
Вардар,каконашнајголемводотек.
Наводнувањето, особено она ште-
дливотососистемот ,,капкапокап-
ка,,когаипотрошувачкатанавода
се намалува а ефектот од наводну-
вањесепостигнува,нонево секој
сегмент,такарелативнатавлажност
во воздухот останува ниска, а за
нормалнотофункционирањенарас-
тителниоторганизампотребнаиме
и ваква влага, која во овој момент
ја немаат во доволни количества.
Дали има излез од ваквата состој-
ба, одговорите треба да се бараат
во размена на искуства, дијалози,
штоеонаштоможедасепромени
во производството, ако веќе немо-
жеме да влијаеме на временските
услови, дали тоа епроменана сор-
тиментот,променанавидовите,ин-
тродуирањена нови видови, по из-
држливиипоадаптибилнинавакви
временски услови, бидејќи сепак
со овој проблем не сме засеганати
самониетукупоширокиотрегионво
опкружувањето. l
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Кротоларијата –Crotolaria juncea
пошироко прифатена под името
Sun Hemp (прев. сончев коноп) e,
едногодишно грмушкасто тревно

растение од фамилијата на мешункасти
(Fabaceae), кое развива брадест коренов
системидостигнувараствовисочинаод
1-4метри.

ПотекнуваодИндијаиПакистанкадесе
одгледувазазеленоѓубрење,какохрана
застокатаизапроизводствонавлакноза
ткаенини и други употреби. Во САД зна-
чајностмуедаденакакопокривнакулту-
разазеленоѓубривовотекотналетните
вегетативни месеци, во јужните топли и
сувикраеви.

Сончевиот коноп е разгрането растение
со ребрасти цилиндрични стебла дебе-
ли до 2 см. Листовите се расположени
спиралнопостеблата,соиздолженаили
елипсовидна форма, долги од 4-13 см. и
широкиод0,5до3см.

Плодот е цилиндрестамешунка во зрела
состојба со светлокафеава боја, долга од
2,5–6см.исо6-12срцевиднисиводоцрно
-кафеавиплодовисодијаметарод4-6мм.
Формирапроменливаколичинанасемесо
околу 25000 броја во кг.маса. Досега ова
растение важи за најотпорно и најбрзо-
растечкосидералнорастениевоусловина
суша.Успевавоусловикадеврнежитесе
едвај200мм.годишноинаразнитиповина
почвисовредностинаРH5-8,ноподуслов
даседобродренираниипомалкузасолени.

Растението формира голема надземна и
подземна растителна маса и како и дру-
гите растенија од фамилијата на мешун-
кастите, се одликува со азотофиксатор-
ностиеспособнодаоставиоколу3тона
свежарастителнамасаи9-12кг.чистазот
по декар, постигнувајки го сето тоа за
60 -90денаодденотнасеидбата.Расте-
ниетопокрајзавиднотооблагородувачко
дејствоврзпочвата,еиценетахраназа
стокатабидејкилиснатамасамусодржи
до 30% протеини и растителни влакна.

Секористикакоценетахраназаситнаи
крупна стока, но поради содржината на
одредени хемиски состојки се дава под-
сушенаисоучествонеповеќенаистата
од 45% од целодневната дажба по жи-
вотно. Кај нас актуелноста и интересот
коноварастение требедапроизлезеод
погоре опишаните негови особености
коисеповеќеоддобродојденизанашата
производнаагро-еколошкареалностока-
рактеризирана со практика на еднокул-
турноодгледување,деградираникакоод
хемиски,такаиодфизичкиаспектпочви,
сосеповеќесушнивегетативнипериоди
и непредвидливи временски прилики.
Оваа култура може да повлијае нештата
кај нас да се променат во позитивна на-
сока посебно во одгледувањето нажита
инекоииндустрискикултуризакоиека-
рактеристична еднокултурна или едно-
фамилијна последователна застапеност
воодгледувањето.

Сето ова, оваа култураможе да го пре-
кине со нејзино вметнување како сама
или во смеска со други култури одгле-
дувана веднашпожетвата на било кое
одвообичаеноодгледуванитежитаили
индустрискикултури,соштоќесеовоз-
можипродукцијанахраназаживотните,
облагородување на почвата за краток
период и овозможување на истата да
прими повторно вегетација на следна
житна или некоја индустриска есенска
култура.

Кротоларијатаможедабидесеанапово-
обичаенашеманаподготовканапочвата
засеидба,воредовиилираспрснато,или
паксоспецијалнисеалкизадиректнаи
стрипсеидба.Сеидбатасеодвиваодмај
до јуливозависносткојаепредходната
култура (пченица, јачмен, маслодајна
репа,овесидр.)ивреметонаослободу-
вањенаповршинатаодистата.

Можедасесеевосмесенпосевзазелена
или сува храна за стоката во комбина-
ција,сосорго,суданка,овес,хелдавоко-
личинаод0,5-0,7кг.надекар,зазелена
исувахраназастокатавочистпосевво
количина од 3,5 -4 кг./декар и како по-
кривнасидерална(зазеленоѓубриво)во
чистсамостоенпосеввоколичинаод2кг/
декар.

Почвата треба да биде добро подготве-
на без присуство на плевели.Се сее на
растојаниемеѓуредовитеод15см.ина
длабочинадо2 ,5 см.Акосе користиза
добивањенавлакносесеенамеѓуредо-
ворастојаниеод0,5м.–1м.

Доколку ја има потребната влага расте-
нијата никнат за три дена. Развојот се
одвива забрзано со потискање на пле-
велите и покривање на површината од
истата за многу кратко време. Некакви
посебнигриживотекотнавегетирањето
несепотребни.

Когакултуратаенаменетазазеленоѓу-
брење истата се заорува во период на
цветање кога се уште растението има
помекаконзистенцијаиполесноипобр-
зоможедасераспадневопочвата. l

Кротоларијата потекнува од Индија и Пакистан каде се одгледува за зелено ѓубрење, 
како храна за стоката и за производство на влакно за ткаенини и др.употреби

НОВИТЕТ

КРОТОЛАРИЈА–SANHEMP

Пишува: Ванчо Захариев,  
дипл.земј.инж.

сидерално и фуражно растение



Во рамки на проектот паралелно се развиваат иновативен производ и 
услуга, од кои најголем бенефит ќе имаат земјоделците кои поседуваат 
земјоделски обработливи површини, а особено регистрираните произве-
дувачи на органска храна во С. Македонија. Тие ќе најдат примена и во 
заштитата на животната средина на секое место каде има информации 
дека во минатото прекумерно се користеле органохлорни пестициди. Во 
трудот на авторот Капац од 1975 год. има податоци дека дури и во високите 
планински пасишта од источна, јужна и западна Македонија се користеле 
пестициди од кои линданот бил застапен со 21%.

Линданот е органохлорен пестицид кој од страна на IARC (International 
Agency for Research on Cancer), во јуни 2015 год. е класифициран како 
канцерогена супстанца од категорија 1. Во 2009 година линданот и два 
од неговите изомери беа вклучени во Стокхолмската конвенција за нераз-
градливи органски загадувачи (POPs), со цел да се постигне глобална ели-
минација на овие супстанции. 

Според податоците на POPs канцеларијата при МЖСПП, во 1999 г., потро-
шувачката на пестициди во земјоделството била 462 t годишно. Но, тогаш 
не биле забранети за употреба дел од пестицидите кои во моментов се на 
листата на Стокхолмската Конвенција. Со оглед на количините на пестици-
ди кои се користеле во минатото, од 1950-1999 г., а особено во седумдесе-
тите години на минатот век, а имајќи ја предвид нивната перзистентност, 
се очекува дека голем процент од површините на почвите има одредено 
загадување со овие супстанции.

  ,,МИКРОЕКО“ решение за макропроблемите
во земјоделството и животната средина

Заштитата на животната средина е императив на работењето на ,,Фар-
махем“ ДООЕЛ. Работејќи во таа насока, со поддршка од страна на 
Фондот за иновации и технолошки развој, во моментов го реализира-
ме пилот проектот ,,МИКРОЕКО“ - иновативна технологија со примена 
на аеробни микроорганизми до помалку пестициди во почвите.

Со реализациja на проектот ,,МИКРОЕКО“ на 
,,Фармахем“ ДООЕЛ, ќе се придонесе за реша-
вање на горливиот проблем со загадувањето на 
почвите, а со тоа индиректно и подземните и по-
вршински води, воздухот, како и земјоделските 
производи кои директно влијаат врз здравјето на 
луѓето. Резултатите на овој проект индиректно ќе 
доведат и до подигање на јавната свест за состој-
бата со животната средина.

Производот за биоремедијација на загадени почви со прочистување на 
линданот и други пестициди, кој во моментов е во фаза на развој, ќе биде 
патентиран кон крај на 2021 г. Со него ќе се третираат пониските концен-
трации, со потполно природен препарат изработен од аеробни гранули-
рани автохтони микроорганизми, екстрахирани од самата почва која се 
третира. Производот ќе биде изработен со zero discharge технологија која 
нема да ја загадува животната средина. Предноста е што е еколошки при-
фатлив tailor made производ, значително поефтин во однос на познатите 
физичко-хемиски технологии за ремедијација на почвата, но  и безбеден 
за аплицирање на обработливите површини. Во моментов, првичните 
лабораториски испитувања покажаа ветувачки резултати и физиолошка 
предност на изолатите од нативни микроорганизми во споредба со комер-
цијално – достапните производи на пазарот.

Вториот дел е услуга на Фармахем Лабораторија за 
животна средина, акредитирана лабораторија според 
ISO 17025, која ќе помогне во следење на концентра-
циите на пестициди при аплицирање на производот, 
што е предмет на научноистражувачката работа во 
проектот ,,МИКРОЕКО“. Со поддршка на Фондот за 
иновации и технолошки развој, се набави соодветна 
опрема и Фармахем Лабораторија за животна средина 
стана единствена лабораторија во С. Македонија со 
акредитирани методи за земање и анализа на пестици-
дот линдан и неговите изомери во почва. Досега, сите 
вакви анализи на почва се правени во акредитирани 
лаборатории надвор од нашата држава.

Лабораторија за
животна средина

📞+389 220 50 648
🖃 ekolab@farmahem.com.mk

🌐 farmahem.com.mk
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Дуњата е овошје кое се одгле-
дува повеќе од 4000 години.
ПотекнуваодКавказ,одкаде
што се шири на исток и југ

(доМала Азија), и оттаму до антич-
ка Грција. Дуњата беше префрлена
одГрцијавоРим(предпочетокотна
нашатаера),апотоаивоевропските
земји.

Плодовите од дуња ретко се корис-
тат за свежа консумација, но нај-
често се преработуваат во слатка,
компоти, желе, џем и сок. Причина
за ова е вкусот и хемискиот состав
на овошјето. Плодовите од дуња
имаат трпкаво кисел вкус (поради
содржината на поголема количина
танини)ипоголемацврстинапоради
присуствотонамногукамениклетки
(повисокасодржинанацелулоза).

Заразликаодмалатапотрошувачка
на ова овошје како трпезно, индус-
тријатазапреработканадуњаеис-
клучително ценета поради висока-
та биолошка вредност на овошјето,
односно многу поволниот хемиски
состав за различни видови прера-
ботка. Особено е погоден за произ-
водство на желе, поради големата
количинапектин(1,97-3.25%).

Овошјето е богато со јаглехидрати
(шеќери-7-15%),сопоголемасодр-
жинана  моносахариди (гликозаи
фруктоза - до 11%). Органските ки-
селини се движат во границите од
0.35 до 1.85%, кои на овошјето му
даваат специфична арома и осве-
жителен вкус. Содржи танини од
0.08до1.14%,иминералниматерии
од0.4до0.9%.

ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА

Дуња (Cydonia oblonga)
овошје за преработка

Што се ви е потребно да 
направите слатко од дуњи?

• 1kgдуњи
• 850gшеќер
• 200mlвода
• свежоцеденлимон(1/2ли-

мон)
• 1супеналажицалимонска

киселина
• 1lвода

ПОСТАПКА: 
1.Во1 lладнаводаставете1супена
лажицалимoнскакиселина.
2.Измијтегидуњитеидоброисчисте-
те ги од нежните влакненца (мов) од
површинатанаплодот (дуња).Изрен-
дајтегинакрупнатастранаодрендето
восадотсоводаилимонскакиселина,
со цел да се задржи светло-жолтата
бојанаплодот.
3. Во поширока тава ставете 850 g
шеќер и 200 ml вода да зоврие. По
5-10 минути исцедете ги изрендани-
тедуњииставетегивосирупотдасе
готватнасиленоган.Додекасеготви
слаткосамоповременопротресете ја
шерпатаидодатегосокотодисцеде-
ниотлимон.Севари15-20минути.Кога
густинатанасирупотепотенкаодмед
слаткотоеготово.Пожелноеведнаш
дасесоберевочистистакленитегли
идасезатваратсометалникапачиња.
За да бидеме сигурни дека слаткото
немадасерасипе,аидаможедасе
чуваподолговремепожелноетеглите
дасепастеризираат.
Пастеризацијаепроцесвокојполните
теглисезагреваатвосадсоводаили
ворерна.
За рамномерна пастеризација, тегли-
темора да бидат со иста големина и
наполнети2смподработнатеглата.
На овој начин, микроорганизмите се
уништуваат, а теглата е херметички
затворена за време на загревањето.
Температурата на која се врши пас-
теризацијаевограницитеод70°Cдо
90°Cвовреметраењеод45минути.

Наздравје.

Плодотоддуњаебогатсовитамини,
пред се: каротин (71-112 mg%), (0.03-
0.38mg%),Б2(0.01-0.05mg%),Б3,ПП
(1.60,0,48mg%),помалкувитаминБ6,
витаминЦ  (10-17mg%)идругисоед-
ниненија.

Овојхемискисоставјаодредувахран-
ливата, профилактичката и терапевт-
скатавредностнаплодотдуња.

Развојот и напредокот на преработу-
вачкатаиндустријаимавлијаниеисе
посветува се повеќе и повеќе внима-
ние на дуњата. Се подигнуваат нови
насади,се создаваат нови, подобри
(попродуктивниипоотпорни)сортии
се подобрува технологијата на одгле-
дување. Меѓутоа, кај нас дуњата се
уште не е застапена во плантажно
производство туку само на мали по-
вршиниикакопоединечнистеблаво
другиовошнинасадииливодворови.

Бара многу мала заштита и поеднос-
тавнаезаодгледувањесоштоодгова-
разаорганскопроизводство.

Дуњатаеовошенвидзапреработка,а
ворегионот(посебнососеднаСрбија)
сепроизведуваивисокоценетаракија
оддуњапознатакако«Дуњовача».

Најзастапенисортикајнасивореги-
онот  се: Вранскадуња (сл.1),Леско-
вачкадуња(сл.2)иПортугалскадуња
(сл.3). l

Сл. 1: Вранска дуња

Сл. 2: Лесковачка дуња

Сл. 3: Португалска дуња

Пишува: Проф. д-р Виолета Димовска 
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ВКУСОТ НА НАШЕТО ОВЧО СИРЕЊЕ, КАШКАВАЛ, УРДА ПОВРЗАНО СО 
ПЛАНИНАРСКА АВАНТУРА

Минувајќипопатноилинамернонакај
Маврово, окото ќе ви го открадне не-
допренатаприродакакоодприказните.
Крајоликот забелеан од стадо овци и
звуците на јагниња, ѕвонци, клопота-
рци,лаежотначуваритешарпланинци,
само го надополнува волшебниот мо-
менткојгонудиприродата.Таму,вос.
БродецворегионотнаКораб,Маврово,
Симе Софрониевски од Гостивар за-
едно со своето семејство работи една
од можеби најтешките земјоделски
професии.Чува 3000 овци, и годишно
произведува околу 15 тони овчо бело

сирење,овчикашкавал,киселомлеко
иовчаурда,произведениод100%овчо
млеко без никакви додатоци. Цената
на еден килограм овчо сирење е 280-
290 денари/кгр, кашкавалот 700 ден/
кгр, а урдата 100-120 ден./кгр. Стадо-
то на Симе Софрониевски од Јуни до
крајот на Ноември е на мавровските
пасишта,аодНоемвридоМајгиноси
во Свети Николе. Во големите сушни
денови,стадотогопреселувавопови-
сокитепределинаМаврово, кадешто
е другото бачило на надморска висо-
чинаод1800м.Производствотонаси-

УБАВИНАТА НА ТРАДИЦИОПНАЛНИТЕ ДОМАШНИ СЛАТКА, 
МАРМАЛАДИ, КОМПОТИ

На околу 1000 метри надморска висо-
чина, во пазувите на Баба планина се
наоѓа преспанското село Арвати, каде
жените произведуваат и подготвуваат
различни овошни производи, набрани
во недопрената природа на планина-
та.ЖенитеодАрватиправатиѓомлезе,
баклава,ликериодвишна,ноиракијаод
дренки,зелениореви,дуња,аправати
секаковтипназимница.Однивможеда
синабавите сушениивоправпечурки
вргањ,изработуваати кремиодневен,
кокосово масло и восок, кантарионово
маслосовосок.Секаковвиднадомашни
слаткаоддивацреша,шипинки,смоква,
праватдомаќинкитеодтука.

РуменкаДимовскаееднаоднив,аосвен
набројаните,тааподготвувамармалади,
ликери,чаевиодпланинскооригано,и
секаквидругилековитибилки.Ивока-
мендапосадишќеникне–естаратана-
родназапроизводствотона јаболково
ресенско. Брендот на Ресен-јаболкото,
е основната гранка во производството
на Румена, но, оваа златна земја раѓа
се,велиРумена,такаштовопалетатана
производинаРуменаќенајдетеикруши,
дуњи, цреши,шумски плодови.Дел од
производствотонаовошјеодинаоткуп,
но,дел Румена ги посветува на тради-
ционалните изворни рецепти и на тој

начингичуваипренесува„одколенона
колено“.Руменкаправипроизводиодја-
болка(вклучителноипечивосојаболка),
соковиоддуњаиодавтохтониборовин-
ки.Тоасепроизводикоигочуваатмири-
сотичистинатананедопренатаприрода
вокоиезапишанкодотнатрадицијата.
Во домот на Румена ќе ве пречекаат
домаќинскисочашкаракијаоддренки,
сокоддуњи,шумскиплодови,пита,ѓом-
лење,вргањ,печенинажар.

АГРОАЛТЕРНАТИВА www.efarm.mk

со проверен квалитет
ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО

Пишуваат: Јасмина Бошевска и  
Искра Коровешовска

Крајотналетотозаземјоделци-
тееисполнетсомногу,многу
работанаполињата.Полната
агенданаактивности,наспро-

ти климатските услови кои создадоа
безброј предизвици со кои се борат
земјоделците, наметна поинакво и
набиенотемпонаработазаземјодел-
ците.„Станисиутрепорано,дојдиси
вечерподоцна.Наутрорадостпонеси,
навечер тагадонеси“.Деновилисе–
денови,аргатскимакиголеми!“,веле-
шеКочоРацин,а,сеуштеиден–денес
е така. И покрај сите предизвици со
коисесоочуваатмакедонскитеземјо-
делци (климатски промени, ниски от-
купницени,малпазар),земјоделците
си ја работат земјата. Предизвиците
и не би биле така тешки за поднесу-
вање и решавање, доколку условите
за работа и добивката која на крајот
јазаслужуваатземјоделците,бибиле
регулирани во поинаква насока, со
инванзивна, континуирана, силна
стратешкаподдршканаземјоделците,
од сите државни инситутции. Сепак,
наспротидржавнитеинституции,има
тела во државата како што е Нацио-
налнатафедерацијанафармери, кои
се силна поддршка на земјоделците
иворамкитенасвоитеможности,по-
ставува платформи кои ги помагаат
земјоделците и нивните активности.
Еденоднајсвежитепроектикоигиим-
плементираНФФепоставувањетона
он-лајн платфромата www.efarm.mk.
за поддршка на продажба на земјо-
делскипроизводи,какопродолжение
на кампањата „Купувајте домашни
земјоделски производи“. Платформа-
таеподготвенаворамкитенапроек-
тот„Поддршказаon-lineпродажбана
земјоделците и јакнењена гласот на
жените од руралните средини“, под-
држан од проектот „Поддршка на
диверзификацијата на економските
активности во рурални подрачја на
Југоисточна Европа (SEDRA)“ финан-
сиранодBMZиимплементиранодGIZ
и SWGRRD. Сега,љубителите на ма-
кедонските традиционални произво-
ди,можатнаедноставенначиндаги
обезбедатнасвојататрпезаилидасе
информираат за македонските земјо-
делциинивнитепроизводи.Воприлог
ви презентираме пет интересни при-
казникоиседелодплатформатаwww.
efarm.mk.

http://www.efarm.mk
http://www.efarm.mk
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КОШНИЦА ПОЛНА 
СВЕЖ ЗЕЛЕНЧУК

Во с. Јосифово-Валандово, се раѓаат
високо квалитетни земјоделски кул-
тури полни со здравје. Семејството
на Елизабета Филова, произведува и
продава зелкови култури (пролетна
зелка,зимсказелка,карфиол,брокула
ипрокељ,марулаајсберг,авопослед-
ните 7-8 години и калинка, јапонски
јаболка). На површина од 15 хектари
земја,нивниотсемеенагробизниспос-
тои повеќе од дваесет години, а прет-
ходноземјатанегувананизгенерации.
Земјата облагородува, дава живот,
нуди егзистенција, и иако низ многу
премрежија во работата, семејството
Филови го чува и работи овој семеен
занает. Нивните производи ги прода-
ваатнаголемонаоткупувачи.Накрајот,
овиепроизводиседистрибуираатниз
пазарите,маркетите,заизвоз...„Цена-
та на сиот зеленчук варира , трговци-

тесетиекои јасимнуваат .Ценатана
зелкатаоваагодинаод10ден.сесимна
на8ден./кгр.прокељотод100ден.се
симна на 70ден/кгр., што е апсолутно
подсекоеценовнониво.Карфиолотсе
развлечеод60дендо40ден.Брокула
чини 20-30 ден./кгр“, појаснува Елиза-
бета.Но,семејствотоФиловигипока-
нуваиситељубителинаградинарското
производство,дагипосетитенивните
полиња, изворно да ја слушнат при-
каската за производство на благород-
ните градинарски прозводи, да иску-
сат уште некоја вештина, знаење која
ја нуди земјата, да наберат и понесат
кошничказдравипроизводиоднивни-
теградиниинезаборавноградинарско
искуство. l

МАЏУН-ИАКО 
ВИСОКОКВАЛИТЕТЕН 
ТРАДИЦИОНАЛЕН ПРОИЗВОД, 
ПЛАСМАНОТ СЕ УШТЕ ПРОБЛЕМ 

Лозовитенасади,грозјетососвојатапри-
родна„слаткоречивост“гипленипроиз-
водителитеи благодарениенанивната
идеја, макотрпна работа, чувство за
чување на традицијата пренесувана со
генерации,на трпезатани гипрезенти-
раатнајубавитепроизводипроизлезени
одприродатаитрадицијата.Маџунотна
ЉубицаМитроваеизложениворенови-
раниотрепрезентативенобјект„Винска
куќа“воКавадарци,кадештопосетите-
литеимаатможностдадегустираат,даго
доловат вкусот на овој уникатен произ-
вододтрадицијата.МаџунотнаЉубица
можетеда гонабавитеи вопродавнич-
катаДПДивинуммаџун,исекако,може-
тедагопорачетеон-лајнпрекуплатфро-
матаwww.efam.mk.

АРОНИЈА-БОРЕЦОТ ПРОТИВ  
КОВИД 19

Каде и да стапнеш низ македонските
планинскисела,краеви,ќејапочувству-
вате недопрената природа, миризлива,
полнасоплодови.ПодпланинитенаПе-
листер,вос.Лера,вополињатанаДени
Павловски,оддалекуќегопочувствува-
темирисотнааронија.Емпрошеткаво
природа,емполнакошничкасоаронија.
ЛуѓетодоаѓаатвополетонаДенииди-
ректнокупуваатаронијаодкојаправат
слатко,сок,џем.Ценатанаеденкгр.аро-
нијае80 -100денари, зависноодколи-
чинатакојасекупува.Денипроизведува
аронија околу 10 тони годишно и вели
декаиакоетежокземјоделскиотживот,
сепак допирот со природата и земја-
такојараѓа,епосебенделоднеговиот
живот.„Вложивдоволновоовојбизнис,
иакомалкутонивадам,сепакделотое
важно“, велиДени.Соработува софир-
микоиизработуваатсок.Запреработка
на сок Дени има идеја да го прошири
производствотонааронија.Сокороната,
оваакултурастанамногупопуларна,ба-
рана,бидејќиимаодличнипараметрина
здраво овошје, вели Дени. Дени ги по-
канува сите заинтересирани љубители
нааронија,добредојденисегоститеод
кадеидаседасеинформираат,даде-
густираатилидакупатизворнотукушто
набраноодполето.

рењеод годинаво годинаеразлично
изависиодклиматскитеуслови.Оваа
годинаесушнаиимапомалкапацитет
напроизводство,кажуваСиме.Едноод
горливитепроблемисокоисесоочува
Симевосвојотбизнис,сеусловитеза
работа-инфраструктура, нема пат до
другототрло(само2километри),итоа
емакотрпнаработанапренесувањена
материјалитезаработасокоњи.Но,за
сметканатежинатакојајаносиовчар-
скиот живот, производството на млеч-
нипроизводи,тојсиприуштувамилион
волшебнимоменти од природата и го
пренесува семејниот овчарски занает
кое постои веќе пет генерации. Бачи-
лотонаСиме гопосетуваат гости,нај-
честостранци.Минатотолето гопосе-
тилепланинариодЧешкаикампувале
петденавокруготнабачилото.Добре-
дојдени се сите кои имаат желба да
доловат неколку мигови од овчарски-
отживот, покануваСиме, да погалите
некоејагне,даскршителав-муабетсо
овчаритезаовчарскитеприказни/сту-
дови,мразови,невремиња,заовцитеи
нивниоттабиет,заШарковцичуварите
и волците. Изворно да го погледнете
процесот на правење на сирење и да
понесетесосебеспоменикоинесеза-
бораваат.
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перспективен вид

НОВИТЕТ

Пишува: Деспина Крстевска

Дренот е идеален за кул-
тивирање на запуштени
земјишта. Како суровина
има висока цена, спореде-

но, еден килограм дрен е поскап
од најголемиот број други овошни
видовикоисеодгледувааткајнас.
Прерaботкитеоддренотсеедниод
најскапитенапазароткакоџемови
имармалади,соковитеисирупите
се специфични и барани поради
аромата, а истите можат да пос-
лужатикакобазазадобивањена
другипроизводи.

Дренот (Cornusmas) е видна ово-
шје од фамилијата на Corneaceae,
од јужна Европа и југозападна
Азија.

Сеработизасреднадоголемалис-
топадна грмушка или мало дрво
коерасте5-10mвовисина.Општа
распространетост опфаќа на под-
рачјето на средна и јужна Европа,
Мала Азија, Кавказ, Крим и југо-
западен Иран. Негови природни
северни граници сеБелгија и Гер-
манија.

заинтензивноовоштарствo

Дренот е погоден за варовнички
почви, но често може да се про-
најдеинакамениподрачја.Добро
се прилагодува и на сиромашни
земјишта,адоказзатоаеуспешно
егзистирањеналокалитетисолош
квалитет и непристапни подрачја.
Надренотнемуодговараатпесок-
ливипочвиимочуришта,пазатоа

треба да се одбере растресита и
хумуснапочва.Умеренатаклимае
оптималназанеговоодгледување,
ноуспеваинаподрачјекоеерела-
тивнотоплоисувоикадештонема
мразеви поради раното цветање.
Отпорененанискитемпературидо
-30°C, но не поднесува пролетни
мразеви кои можат да го уништат
целиот род. Расте до максимално
1500mнадморскависочина.

Заразликаоддругитеовошникул-
турикоибарат големивложувања
дренот е овошна култура која со
скромнивложувањадавависокии
редовниприноси.

Садницитенадренотсерелативно
ефтини.Анематнекоипосебниба-
рањаводелотнаподготовканапо-
вршинитепредсадењето.Најпово-
ленеесенскиотпериодзасадење
надренот пожелноепредсамото
садење да се направи анализа на
почватазадасеимаатвопредвид
хемиските параметри на почвата
коиштотребадаседодадатнапоч-

ватаприосновнатаподготовкана
земјиштето пред да се започне со
садењетонанасадот.

Предсадењетоповршинитенакои
сепланирадасенасадидренотсе
подготвуваат со длабоко орање и
ископување на дупки со димензии
60x60cm.Потоасеаплицира0,5-кг

Дрен-
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минерално ѓубриво на дното на
дупкатакоеерезултатсогласнона
податоците од анализата на поч-
вата и, дополнително, во секоја
дупкаседодаваарскоѓубривоврз
коесенатрупувамалслојземјаза
данеиспаратхранливитематерии
иистотопотребноедаодстои20-
30денадосамотозасадување.
Садниците се садат на рас-
тојание од 6 по 4 метри. А
на еден хектар треба да се
насадат од 400 до 625 сад-
нициаприносотвополнрод
можедабидеидо20тониод
хектар. Во засадот, покрај
калеменитерастенија, треба
даимаисадницидобиениод
семезаподоброопрашување
надренот.

Ѓубрењетонанасадотсодрен
не треба да биде преобилно.
Напролет во два наврати се
аплицираат азотни ѓубрива,
итоапрвотоѓубрењеевоап-
рил,второтовомај,атретото
евофазанаинтензивниотпо-
раст на растението  со
ѓубриванабазана
калиум.  Треба
да се напоме-
не  соодно-
сот на  PH
факторот на
земјиштето,
доколку поч-
вата е алкална се
користат ѓубривакои
имааткиселареакција.

Формата на круната на дренот
може да се формира во облик на
витковретено,притоа требадасе
води сметка  за добар распоред
на гранките  без засенчување. За
временазимскатарезидбасепро-

редува крошната. На скратените
гранки серазвиваатновивегета-
тивнигранкикоиседолгиивитки
и по три годинина овиеместа се
развиваатголембројнацветови–
плодови.

Зимската резидба се извршува
пред цветањето на дренот, а во
континенталниусловинајдоцнадо
срединтанафевруари.Резидбата
требадасеправинатемпература
однад5°C.

Бербата е најважна активност,
когаплодовитесескоросозреани,
многулесносеберат,бидејќидрш-
каталесносеодвојуваодгранката.
Соогледнафактотдекацветањето
трае1до10деновиисозревањето
наплодовитеесукцесивно,штосе
изведува со тресење на гранки-
те двапати седмично во посебни
мрежи за берба. Дренот не трпи
долг транспорт затоашто веднаш
по бербатата треба да се излади
воистечнаводаидасеконзумира
восвежасостојбаилидасесуши,
замрзнува или да се преработу-
ва. Покрај плодовите дренот кои
имаатмногудобродокументирани
лековити својства  (антиоксиданс-
ни,антиинфламаторнисвојства)со
благотворно дејство на кардиова-
скуларниот, гастроинтестиалниот
и имунолошкиот ситем  го прави
дренот здрава и барана намирни-
ца.Истотакаодплодовитенадре-
нотможедасенаправатразниџе-
мови, слатка, компоти, сокови но

можедаседобијатвино,ракија
иразниликери.Плодотико-

ратаоддренотможедасе
користат како чај и лек
против цревни болести.
Од семките на плодо-
вите може да се добие
мала количина масло
кое може да се упо-

требува во исхра-
ната на луѓе-
то. Додека
мелените
и прже-

ни семки
оддренотможе

да се користат како
заменазакафе. l
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РОМАНОВСКА 
РАСА НА ОВЦИ
РОМАНОВСКА 
РАСА НА ОВЦИ

СТОЧАРСТВО

Пишува: Проф. д-р Никола Пациновски

ПОТЕКЛО НА РАСАТА
Романовската раса овци е созда-
дена кон средината на 19-от век, по
долинатанарекатаВолга,вот.н.Ја-
рославска област (регион Романо-
во-Борисоглебск), или поточно во
околината на денешен Тутаев, град
воРусија.Порадитоасесметаикако
автохтонарускарасанаовци.

Одсамиотпочетокнасоздавање,ру-
ските селекционери, селекцијата ја
насочилеконизборнаиндивидуикои
потекнуваатодвисоко-плоднимајки
(коиприпрво јагнењедаваленепо-
малкуодтријагниња),па,какопосле-
дица на таквата неколкудецениска
селекцијаесоздаденаромановската
овца, која е убедливо најплодната
расаовцивосветот.Порадивисоката
плодност, се дефинира како раса за
производствонамесоикожи.

ЕКСТЕРИЕРНИ (ТЕЛЕСНИ) 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАСАТА
Овците од романовската раса имаат
среднаголемина.Живатамасаседви-
жипомеѓу45-60кгкајовци,иод70-90
кг, кај овни.Доста е отпорна, без по-
себни барања кон исхраната и смес-
тувањето, но за да го постигне мак-
симумот при нејзиното производство,
тиеусловиморадабидатзадоволени.
Должинатанаопашкатаседвижиод
10-15см,соштооваарасаприпаѓаво
групатанакраткоопашнираси.Виси-
натанагребеноткајовцитеизнесува
од60-62см,додекакајовнитеод64-65
см.Имаатдостацврстаконституција,
кратки нозе и доста ситни коски, по-
радикоилесносејагнат.

Веднаш после јагнењето, јагнињата
седоставиталниипочнуваатдајадат
друга храна (концентрирана и кабас-
та),од5до7денавозраст,штоенешто
порано,воодноснајагнињатаоддру-
гитераси.

Прираѓање, јагнињатаимаатпотпол-
но црна волна, со дозволени бели
влакнанаглавата,нозетеиврвотна
опашката.Беливлакнанадругитеде-
ловиодтелото,неедозволено.

Просечната тежина на јагнињата на
возраст од 90 дена се движи од 18-
30кг, во зависност од условите на
одгледување, додека на возраст од
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8 до 9 месеци, во просек те-
жат околу 40 кг. Се одбиваат на
возрастодоколу100дена.

Волната кај оваа раса е груба, со
сивабоја,порадимешавинанацрни
осести и фини бели влакна. Овни-
теоколувратотинапредниотделод
градитеимаатгриваоддолгиицрни
осестивлакна.Приносотнаволнапо
овцаизнесува1,4–1,6 кг,додекакај
овнитеод2-3кг.

ПЛОДНОСТ
Просечната плодност на овците од
романовската раса е околу 260% по
јагнење (со просечна исхрана), а со
одлична исхрана, плодноста изнесу-
ваи преку 400%,што значидека од
100овцивопросекседобиваод260
до400јагнињаприеднојагнење.

Покрај плодноста, една од позначај-
ните карактеристики на оваа раса е

полицикличноста,штозначидекасо
подобрена исхрана, може по приро-
денпатдасепостигнатдве јагнења
годишно, односно едно јагнење на
шестмесеци.Когаовцатасејагнена
шест месеци, во просек се добива-
ат од 4-6 јагниња по грло, што како
бројка не може да ја постигне ниту
еднарасавосветот.

Овците се парат 30 дена после јаг-
нење,испоредоваакарактеристика
се речиси единствени во светот, од
причиништонадругитерасиимтре-
банајмалку42дена,задагопоминат
т.н.пуерпераленпериод,односнопе-
риод за подготовка на репродуктив-
нитеорганизаследнооплодување.

Романовскатарасаовциимаатнешто
пократок период на гравидност (сјаг-
ност), од143-145дена,штовлијаена
постигнувањејагнење,насекои6ме-
сеци.

Друга предност на оваа раса, е што
овците полово созреваат доста рано.
Младите грла, полово се зрели, веќе
на возраст од 4-5 месеци. Вообичае-
но, женските грла, за првпат се при-
пуштаатнаовен,навозрастодоколу
7-8месеци,такадазапрвпатсејагнат
навозраст од1 година. Уштеприпр-
вото јагнење, просечната плодност е
2јагнињапоовца,асеслучувадоби-
вањеинатројкиичетворкиприпрво-
тојагнење.Тројкиичетворкинајчесто
се случува да се добијат кај елитни
грла,коисесолиднохранети.Единеч-
нитејагнињасереткост.

Теоретскидоколкусекоејагнесетови
до жива маса од 30кг, тоа значи од
еднаовцаможедаседобијатод120до
180кгживамера,јагнешкомесо.Оваа
количина на јагнешко месо, не може
дајадостигненитуеднадругарасаво
светот.

ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕКО
Романовската раса овци има соли-
ден потенцијал за производство на
млеко. Просечната млечност за една
лактација,изнесува150-200литрипо
овца,паовцитеуспеваатдагиодгле-
датјагнињатавосвоетолегло.Залак-
тациски период од 100 дена, овците
произведуваат100-150литримлеко,а
рекордеркитедостигнуваатколичина
идо200литри.Порадивисокатаплод-
ност, релативно солидното производ-
ствонамлеко,иодличнатавиталност,
оваа раса е увезувана во повеќе ев-
ропскиибалканскиземји,кадесеко-
ристи за одгледување во чиста раса
или пак за вкрстување со локалните
раси.Ворегионов јаимавоСрбијаи
Грцијаиможедасекажедекасепо-
стигнати различни резултати, во за-
висностодусловитенаодгледување.

ИСКУСТВА СО РОМАНОВСКАТА РАСА 
ОВЦИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА
Романовската раса овци е увезена и
воР.Македонијаидосегаводржавата
постојат2фарми(СкопјеиКуманово).
УвозотереализиранодР.Чешка.Спо-
ред информациите добиени од соп-
ствениците, просечната плодност по
овца изнесува околу 4,2 јагниња, до-
деказапериодод90дена,јагнињата
достигнувааттежинадо30кг.Првите
искуства говорат дека одгледување-
тонаовааовцаможедабидефинан-
сискиисплатливо,нозатоаепотребно
дасеобезбедатситепредуслови:до-

волно површини за производство на
сопствена храна, солидни објекти за
сместување, добри амбиетални усло-
ви,квалитетнаработнарака,солидна
здравствена заштита, обезбедување
на доволна витаминско-минерална
исхрана. Најголеми проблеми кои се
јавувале на овие фарми, биле: не-
мање доволно работна рака,  појава
наздравственипроблеми,коикајдо-
машнитерасиовцимногуреткосеја-
вуваатисл.

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА 
ОВЦИ ОД РОМАНОВСКАТА РАСА

Предности:

ÔМногуплоднараса,речисиредовно
дава3-4јагниња,приеднојагнење;
Ô Неепребирливазахрана,пакорис-
тиразличнивидовихранива;
Ô Имасолиднопроизводствонамле-
ко;
Ô Добармајчинскиинстинкт;
Ô Добарприрасткајјагнињата;

Недостатоци:

ÔЗа да се почне со одгледување на
оваараса,морадасеобезбедатне-
колку предуслови: потребна храна,
соодветниамбиеталниусловиисо-
лидназдравственазаштита;
Ô Кога се одгледува во области, над-
вор одматичното одгледувачко по-
рачје,сепаксеслучуваатодредени
отстапувања во производството,
предсезарадиодредениефектина
аклиматизацијата;
Ô Отстапувањасеслучуваатводоби-
вањепомалбројнајагниња,ноипо-
малопроизводствонамлеко;
Ô Сеслучуваиприрастотдаедалеку
помалодонојкојсеспомнуваволи-
тература;
Ô Причина за слабите производни
резултатиеислабатаисхраната,во
споредбасоонаакојасепрепорачу-
ва;
ÔЧестосеслучуваодредениовцида
даватипомалоколичествонамлеко,
пајагнињатаседохрануваатсомле-
ковоправ,соштодополнителносе
зголемувааттрошоцитенафармата;
Ô Сето ова влијае на економската
исплатливост и одржливост при
одгледувањето на оваа раса, над-
вородматичнотоодгледувачкопод-
рачје. l

Овен од 
романовската 
раса овци

Стадо од романовската 
раса на паша
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Соевите квасци и

НОВИТЕТ

Пишува: м-р Миле Костов

Винотоимбилопознатонана-
шитепредциодпред100.000
години. Ги фасцинирала ма-
гијата на ферментацијата:

како од едно згмечено грозје вино-
то ќе се направи само. Се развиле
најекстравагантни идеи и теории
за да ја објаснат неговата мистич-
на природа. Техниките за правење
винобилеподобрувани,нодуриво
1857ЛујПастер ја докажал улогата
на квасците во овој волшебен про-
цес чија основна цел е да се прет-

воришеќеротвоетанол,наначинна
којќесезачуваатприроднатаарома
имириснагрозјето,аоддругастра-
надасепроизведатштопомалкуне-
саканиспореднипроизводи.

Историски гледано, ферментација-
та на виното се случувала спонта-
но, од дивите квасци присутни во
грозјето и средината. Квасците се
клетки воформа на јајце. Во опти-
малниуслови,вомедиумкојебогат
со хранливи материи тие брзо се
размножуваат.

Стилотнавинотозависиодречиси
неограниченбројфакториволозјето
ивовинаријата,нотритеглавниточ-
кинадобивањепосакуванквалитет
се грозјето, ферментацијата и зре-
ењетонавиното.Воферментацијата
покрајетанолијаглеродендиоксид,
се произведуваат и голем број дру-
гиметаболитивомалаколичина,но
со големо влијание на карактерот
навиното.Оттаму,еденодглавните
избориштогиправивинаротвопо-
гледнаферментацијатаеизборотна
квасецот.

квалитетотнавиното
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За целта на комерцијално произ-
водство на вино, во најголем дел
од винарските визби во светот,
како стартер култури најчесто се
применува родот Saccharomyces,
а најважни видови во овој род се
cerevisiae и bayanus. Овие пона-
таму се класифицираат во соеви,
кои се разликуваат според нивна-
та толерантност на температура,
pH, содржина на алкохол, сулфур
диоксидидругиинхибирачкифак-
тори, и при создавање споредни
производии придонеси во поглед
на арома на виното, различно од-
несувањевопогледнадинамиката
наферментацијата,флокулацијата,
таложењето кога ќе заврши фер-
ментацијатаислично.

Во потрагата по разноликост на
арома и вкус во нивните вина за-
радиподобрувањенастилотизго-
лемување на диференцијацијата
напроизводот,добарделодвина-
рите прибегнуваат кон користење
автохтони квасци. Доколку имате
богато искуство, време и ресурси,
можетедаекспериментирате.Пре-
дупредување: Спонтаните фер-
ментации се карактеризираат со
променливапрогресија на квасни-
тевидови.АковидовитеSaccharo-
mycescerevisiae,коисетолерантни
наалкохол,несеразвијат,фермен-
тацијата може да запре, правејќи
говинотоштоќеседобиеслаткои
неизбалансирано,сооцетнаарома.

Вослучајдасакатедадобиетеква-
литетно вино кое може да го про-
дадете,користетеселекционирани
квасциодследнитепричини:

Ô Брзо почнување и завршување
на ферментацијата, што овозмо-
жува подобра искористеност на
садовитезаферментација;

ÔПредвидливаферментацијашто
можеполеснодасеконтролира;

ÔОтсуство на несакани вкусови и
мириси;

Ô Ефикасност во претворањето на
шеќеротвоалкохол,бездаоста-
не неферментиран шеќер (кога
тоаепосакувано);

ÔМожност за создавање специ-
фичниипосакуванивкусови.Ова
зајакнувањенавкусовитеемож-
но со производството на пого-
лемиколичинивишиалкохолии
естри.Оваекорисносонеутрал-
нисортигрозје,иакоерелатив-
но краткорочно, поради тоашто
естритехидролизираатсотекна
времето;

ÔПредвидлива флокулација под
одредениуслови.

Идодекаразвојотиселекцијатана
соеви квасци прилично напредна,
дилемата при изборот за винарот
е уште потешка. Комерцијалните
квасци имаат и друга страна која
најчесто останува скриена во ис-
тражувачките лаборатории. Затоа
енеопходноистражувањеиекспе-
риментирање пред да се започне
сопоголемопроизводство.

Направивме мало истражување
заефектотнаприменананеколку
соеви квасци ферментирајќи из-
едначена гроздова каша вранец
со комерцијално достапните со-
еви ВР725, AWRI 796 и АWRI Zevii.
Се покажа дека сојот на квасецот
предизвикувазначајнипромениво
гроздовата каша, модифицирајќи
ја аромата, вкусот, чувството во
устата,бојатаихемискитеанализи
надобиенотовино.

Хемиската анализа потврди дека
ВР725иAWRI1503даваатнајдобра
конверзијанашеќеротвоетанол.ВР
725произведенајмалкуиспарливи
киселини–0,2g/l,додекаAWRI796
произведе највисоки титрирливи
киселини, што се должи на произ-
водствотонасукинскакиселина.

Во поглед на сензорните својства
варијантата ВР 725 даде вино оп-
ишанокакозачинскоиминерално,
со тонови на пипер, овошна нота
накапинаитрагиодземјениноти;
AWRI 796 доминантно овошна, со
нагласенамалина,вишна,сливаи
пријатнокиселкастфинишиZewii
вкус и мирис на квасец и овошни
нотинаситнозрнестоовошје,ком-
плекснаиинтереснааромаивкус,
нонетипичнанавранец.

Сите квасци се покажаа издржли-
ви на високи количини алкохол, и
неоптимални температури на фер-
ментација и ја довршија фермен-
тацијатадокрај,произведоачисти

винасонискииспарливикиселини
(<0.3g/l).

Ценатанаовиеквасцинапазарот
е 80-100% повисока од традицио-
налнитеквасцишто гикористиме,
нопресметанопошишеод750ml,
трошокот изнесува дел од евро
центот. Дополнително со употре-
бата на добар квасец има помала
загубапрекуталог(ВР725)ипобр-
зопуштањенавинотовопрометна
младоовошновино(AWRI796).

Секојодиспитуванитеквасциима
различни карактеристики и избо-
рот зависи од стилот што се сака
даседобие.ДодекаВР725иAWRI
Zewiiимаатподобраконверзијана
шеќерот во алкохол, AWRI796 про-
изведува нешто помалку алкохол,
аповеќевкупникиселини.ВР725
создаде сериозно вино со силна
длабока боја, интересни зачински
ноти што потсетуваат на каберне
совињон, и со голем потенцијал
на зреење. AWRI 796 даде речиси
незабележително послаба боја,
помалку алкохол, но повисоки ки-
селинии поизразена овошност на
виното. Zewii даде интересна ком-
бинација на ароми и вкусови, но
добиенотовинонепотсетувашена
карактеристиките на сортата. Зак-
лучокотедекаедоброзабеливина
однеутралнисорти.

Денес винарот има неограничен
избор: дали сака да добие повеќе
или помалку алкохол, повеќе или
помалку свежина овошна или за-
чинска арома, боја итн. Процесот
на учење е континуиран. Учете,
истражувајте, применете и пов-
торете. Прочуените винарии не
стекнале искуство и слава преку
ноќ. Од друга страна едно експе-
риментално вино произведено во
земјаодновиотсвет,станалоедно
однајскапитевинавосветот:Пен-
фолдсГренџсепродавапопочетна
цена од $900, па до $78.000 доби-
енинааукцијанабербатаод1951.
Никогашнесезнае. l
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ПЧЕЛАРСТВО

Есенска криза 
кај пчелите

Воведувањето на интензивни
техники на пчеларење дове-
дедопоголемиприноси,нои
ЕСЕНСКА КРИЗА и стрес кај

пчелите.

Стресот кај пчелите е причина за
многу заболувања и смрт на пчел-
ните семејства. Стрес предизвикува
секоја постапка и каква било опера-
цијаврзпчелите којанееприродна.
Затоа, пред да преземете што било,
приработасопчелитезапрашајтесе
далитаапостапка јаправатпчелите
сами,природно.Доколкуодговороте
НЕ,тиенеправаттаквонешто,тогаш
ивиеоткажетесеодтоа(например:
прихранасошеќеридр.)

Често пати кај пчелите во последни-
тегодинисеслучуваатисклучително
алармантниЕСЕНСКИКРИЗИприкои
есенските пчели не можат да созда-
датмножествонапчели,потребноза
создавањеназимскоклубе.Заваква-
татрагедијанапчелитесепишуваше
и во повеќе западноевропски земји.
Ованајчестосеслучувакајпчелните
друштва кои летната сезона ја мину-
валевоблизинанаблоковисосончо-
гледилипченка.Собралемногумед
и полен, но на крајот ги напуштиле
кошниците полни со мед или оста-
наламатицатасо грстпчеливокош-
ницата.Всушност,пчелитебегаатод
некоја смртна закана, а пчеларите

Есенска криза 
кај пчелите

Често пати кај пчелите во последните години се случуваат исклучително алармантни 
есенски кризи при кои есенските пчели не можат да создадат множество на пчели, 
потребно за создавање на зимско клубе. Ова најчесто се случува кај пчелните друштва 
кои летната сезона ја минувале во близина на блокови со сончоглед или пченка. 
Собрале многу мед и полен, но на крајот ги напуштиле кошниците полни со мед или 
останала матицата со една рака пчели во кошницата.

Пишува: Раде Каранфиловски, советник за пчеларство во „Апицентар“ – Битола

затоазборувааткакозанекоедоцно
роењекоесеслучувавосептемврии
зафатенрој.Сеработи за оштетени
пчелиидефектниоргани,каконаста-
рите, таканановоиспиленитепчели,
штоукажуванатешкаинвалидност,а
навакаинвалидизиранитепчелиим
е потребна помош од страна на пче-
ларот.Пчелитенеможатдасоздадат
виталнопоколение когаи самитене
севитални.

Овиепчелинеможатдалачатквали-
тетнаматичнамлечбидејќисеработи
заоштетеностинанивнитеензимски
и хормонски системи. Ова доаѓа од
заштитата на сончогледот, пченката,
масленатарепаидруго,сопрепарати
накоикаренцатаимеповеќеодедна
годинаилиодсемедосеме.Еденод
тие препарати е препаратот под тр-
говскоимеГАУЧО.Овојотровнесамо
што се содржи во нектарот, туку го
имаивоцветниотправивопергата.
Друштвата со вака контаминирани
пчелнипроизводиаконеизгинат во
есента ќе се уништат во раната про-
леткогаќепочнатдајакористаткон-
таминираната перга. Голем број на
научни работници сметаат дека ова
доаѓа од новата болест CCD (колапс
напчелнитедруштва)вокоеактивно
влегуваиноземаценаранакаконово
заболување кај европските пчели и
многубројните вирусни заболувања
(околу17).

Кризата кај есенските пчели доаѓа
од вароата (VD). Есенската инвазија
на вароата врз работничките пчели
иработничкотолеглоемногуголема
бидејќи веќе нема трутовии трутов-
ско легло. Вароата, преку прободни-
те рани, гошмукамрсното ткиво од
пчелитеиларвите,многугиоштету-
ва,апрекушмукалкатапренесуваи
други вирусни и бактериски заболу-
вања.Заданедојдедоова,созаш-
титатаодвароататребадасепочне
уште кон крајот на јули. Зимските
пчеликоисеиспилуваатодвтората
половинанаавгустпожелноедане
дојдатвоникаковдопирсовароата.
Вароата (крлежот) стана резистент-
наналекарства коидолго време се
употребуваат,билодасесоамитраз
или флувалинат. Затоа треба да се
води сметка за заштита сомравјаи
оксална киселина и тимол. Употре-
бувајќи ги често лекарствата, доаѓа
дооштетувањеинаматицата, а кај
друштвотосоздаваместрес.
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Затешкатаесенскаинвалидностпри-
донесуваат и високите температури
волетниотпериод,глобалнотозатоп-
лување со високи температури, ло-
шиот (сув) воздух, какоинедостигот
наводазапиење.ЕСЕНСКАТАКРИЗА
доаѓа и од прекумерното оптовару-
вање со многу работа и преработка
нашеќеренсируп.Содругизборови,
ваквите есенски пчели се пчели без
кондиција,неможатдагоспроведат
социјалниотживот - тоа сеживи ум-
ренипчели.Ваквитепчелиимаатпот-
ребазапомошодстрананапчеларот.
Заисцицанитепчелисотешкиоште-
тувањаидефектипотелотозакои,до

денес,наукатанематочнодефинира-
но патофизиолошко објаснување, до-
бритепрактичаридаваатсоветидане
дојдедотаатешкателеснанеспособ-
носткајпчелите.

Пчеларот треба да знае како да го
продолжиживотниотвекнапчелите
преку квалитетна исхрана и почиту-
вањенанивнитеинстинкти.

Потребноедасоздавамецелогодиш-
нојакипчелнисемејства,дасеобрне
најмногу внимание на создавање на
оптимален број зимски квалитетни
пчели,бидејќиоднивзависи:успеш-

нотопрезимување,пролетниотстарт,
доходовноста од ранските паши и
условите за размножување. Само во
силно семејство може да се обезбе-
дибрзоиквалитетноразмножување
и достигнување на оптимален број
пчели во семејството. Создадената
сила на семејството треба да биде
подконтроланапчелароти секогаш
да биде доходовна. Умешноста да
се поддржува целогодишно јако се-
мејствоепрактикакојапчелароттре-
бадајасовлада.Самотогашнеговите
пчелиќеопстануваат,атојнемадаго
запоставува пчеларењето и нема се
откажуваоднего. l

ПРЕДИЗВИКУВАЧИ НА СТРЕС

1.Вароата,заедносолекарствата,созда-
вапостојанстресигонамалуваимуните-
тотнапчелите.

2.Поглавнатапаша,восемејствотоима
малкулегло(4-5рамки)сомалаповршина
бидејќиеблокираносомед.Данедојде
до криза за пчели, треба да направиме
просторзаповеќелеглоилидавоведеме
втораматицаданесе,аконсрединатана
септемвридагиспоимеидветедруштва
воедно,добивајќиоколу30.000пчели.За
ваквотодруштвонемајаказима,нилоша
пролет.

3.Семејстватакоидалемногумедчесто
умираат во доцна есен, бидејќи кај нив
сејавилензимскинедостаток.Наовасе-
мејствотребадамусесмениматицатаи
дадодадеодморенимладипчели,атоаќе
госторитесо„коригирачкироеви“.

4.Едносемејство,задаостанејако,мати-

цататребаданесенајмалку1.400јајцана
денизавременаглавнатапашаивојули.
Многуважноенејзинотонесењевоавгуст.
Со шеќерна прихрана може да го зголе-
мителеглото,најмногузаеднарамка,но
таквитепчелинеседолговечни.

5. Не држете на пчеларникот запоставе-
ни слаби семејства, туку ликвидирајте
ги.Едносемејствоне требадаживеена
сметка на друго. Пчелите во природата
имаатстрогизакони,заразликаодлуѓето.
Никогашнедаваатзаемнахрананадруго
семејствоиникогашнесепотпомагаат.

6. Не правете непотребни прегледи на
пчелите бидејќи секое отворање на кош-
ницата предизвикува стрес кај пчелите.
Честотоотворањеможемедагоспореди-
месособлекувањенаголчовекпредпуб-
лика. Отворањето со силно зачадување,
истотака,предизвикувадолготраенстрес.

7. Некои семејства собираат многу мед,
ноуштеводоцнаесеностануваатсо2-3

рацепчелииумираат.Сесметадекакај
нивенарушеноензимскотолачење.Спа-
сот за вакво семејство е смена намати-
цата со коригирачки рој уште во август.
Овиесемејствауштекон15до20јулисе
во состојба како по војна. Имажртви, а
тоае:малолегло(3-4рамки),многумед,
старииамортизиранипчели,преуморена
матица.

8.Пчеларствотостананесигурноиризич-
но занимање бидејќи се населија во на-
шитепчелиимногудругизаболувањакои
пораногинемашенаовиепростории:ва-
роа,вируснизаболувањаоколу17наброј,
ноземацерана,CCDидруги.

9. Преместувањето на пчелите од при-
роднитеживеалиштаво сандации одзе-
мањетонамедодстрананачовекотдове-
дувадоголемстресислабост.

10. Колкуепослабоедносемејство,толку
занегозиматаеподолга.Зајакосемејство,
зиматаекраткаинетолкуистоштувачка.
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Пишува: м-р Миле Костов

Основните процедури за пра-
вење вино се едноставни: се
отстрануваатлистовите, гран-
чињата и другите материјали

од грозјето, се одвојуваат петелките
изрнатасегмечатзадасеослободи
сокот. Евентуално кај бели или розе
вина се пресуваат цели зрна. Ната-
му следи пократка или подолга ма-
церацијакајцрвенитевинаисосема
краткаиливоопштонекајнекоибели
вина,паферментацијаитн.

Леснокажано,потешкодасенаправи.
За овојфизичкидел одработатапо-
требнаеизвеснаминималнаопрема.
Додекавоминатотосокотседобивал
со гмечењена грозјето со нозе, ква-
литетотштогобарапазаротденеси
економската исплатливост не дозво-
луваат такви традиционалниметоди
засериознипроизводители.

Додека големите винарии можат да
сидозволатсовременииграчкизасе-
лекцијанагрозјето,различниначини
наекстракцијанабојата,какотоплин-

ска екстракција, супраекстракција и
други,заеднамикроилималавина-
рија,најдобрапрактикасекласични-
теметодииопрема.

Како што рековме, пожелно е зрно-
топрводасеодвоиодпетелката,па
потоа да се гмечи. Дури има трен-
дови временски да се одвои отстра-
нувањето на дршки од гмечењето.
Одвојувањето има предност зашто
го намалува внесот на фенолни со-
единенија и липиди од дршките кои
се потрпкави и горчливи во однос

мелење на грозјето

Mашини за отстранување
на петелките и за
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Наднаслов РУБРИКА

натанинитеодлушпатаназрното.И
додека во одредени околности фер-
ментацијата на црвени вина заедно
со дршките може да додаде тело на
винотово слаби години, вонаши ус-
лови во модерно време, истото не е
препорачливо.

Од практични причини, исто парче
опрема се користи за отстранување
напетелкитеизамелењенагрозјето:
ронкачкаигроздомелачка.Тиеседи-
зајнирани такашто грозјетовлегува
во машината од една страна, лопат-
ки ги удираат гроздовите избивајќи
гизрнатанадвородцилиндаротниз
отворите, а дршките се исфрлаат на
другатастрана.

Помодернитеронкачкиимаатгумени
двојно-конуснидисковисопресекво
облик на дијамант и инкорпорира-
на пумпа за гроздова каша. Ронкач-
ката се состои од палки прикачени
радијално кон централна ротирачка
осовина во перфориран цилиндри-
ченкафез,којможеилинедаротира.
Грозјето минува низ отворите на ци-
линдарот, додека поголемите петел-
кисеизнесуваатниздругиоткрајна

машината.Добраронкачкаеонаакоја
гиодвојувапетелкитецелоснобезда
гиоштетиилидагинатописошира,и
данегиоштетувазрната.

Гроздомелачката треба да може да
се прилагоди со интензитетот на
гмечење од тоа да го пропушта це-
лото зрно без да го згмечи, како во
случаитекогасесакадасепримени
карбонска мацерација, до различни
степенинагмечење,штосеправисо
прилагодувањенарастојаниетомеѓу
валците.

Приизборотебитнодасеводиисто
сметка и за капацитетот на оваама-
шина. Пожелно е винарот да го пла-
нира развојот неколку години од-
напред, особено зашто ова парче
опрема не поскапува пропорционал-
но со порастот на големината на ка-
пацитетот,такаштодобрапраксаеда
сеземенештопоголемкапацитетод
минималнопотребниот.Восекој слу-
чајтребадасепресметаатколичини-
тегрозјештоќесепримавоединица
времеиистатадаевосогласностсо
останатиот капацитет на винаријата.
Препорачливо е да има можност за

прилагодувањенабрзинатанарота-
цијанаосовинатаикафезот.

За задоволувањена стандардите за
добра хигиенска пракса, треба да е
воцелостизработенаодAISI304ино-
кс,згодноедаиматркалцазадасе
преместувапопотреба,алопаткитеи
валцитедасеодгума,ипоследниве
даможатдасеприлагодуваат.

Пумпа за транспорт на гроздовата
кашадопреса(белиирозевина)или
доферментатореследнотопарчепо-
требнаопрема.Истатаможедабиде
монопумпаилиперисталтичнапумпа.
Вторивесепоскаписопредностшто
јанамалуваатаерацијатаисепонеж-
никонсуровината.

Пресатаеделодопрематакојамногу
краткосекористивотекотнагодина-
та,ачиниголемасумапари.Засреќа
запомаликапацитети,ценитесезна-
чителнопонискивоодноснаповисо-
ките капацитети.Има бројни типови
пресииворамкитенасекој типбез-
број опции. Винарот треба добро да
знаештосакаидалиеподготвенда
направиодреденикомпромисивоод-
носнаквалитетот.

Главнафункцијанапресатаедададе
добаррандман,соминималназагуба
на ароматите на грозјето при пре-
работката.Заоваанабавкаморада
обратите најмногу внимание зашто
тоа е најскапото парче опрема што
ќе го купите во однос со тоа колку
го користите. Добро планирајте го
капацитетот, типот и карактеристи-
ките што ги барате. Многу е важно
приизборотдостапностанасервиси
резервниделови.Несакатевоекот
набербата,дајанаполнитепресата
идасфатитедеканештонефункцио-
нира.

Најдете идеална средина меѓу авто-
матикатаимануелнотооперирањесо
опремата. Осигурајте се дека имате
операториштовоцелостзнаатдара-
ботат со опремата. Современата тех-
никабараоператорикоијаразбираат
опрематаизнаатбеспрекорнодара-
куваатсонеа. l
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здруженија и кооперативи

� Помош за подготовка на бизнис,маркетинг 
планови  за земјоделски задруги;

� Помош при подготовка на проектни 
апликации за земјоделски здруженија

� ПР и комуникациски услуги
� Организација на Посети на Земјоделски 

Саеми
� Организација на Студиски патувања

Списанието ''Моја Земја'' е поддржано од проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени врски на пазарот 
за малите земјоделци и производители од руралните области со цел зголемување на приходот“ поддржан од  
Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Sida и Шведската организација за развој We Effect. Sida 
и We Effect не се одговорни за презентираните мислења во публикацијата. Авторите се одговорни за содржината.
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