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Поч  итувани ч  итатели, сите сугестии, забелеш  ки, праш  ања и критики, Ве молиме, да ги испраќ        ате на маил: mojazemja@gmail.com.  
Со тоа ќ         е влијаете на квалитетот на содрж  ината и ќ        е добиете информации за Ваш  е подобро и поквалитетно земјоделско производство 
или развој на средината. Затоа, редакцијата Ве охрабрува да ни пиш  увате.
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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.

Според Статутот на НФФ, 
постојат два типа на редовни и 
придружни членови: 

- групни и 

- индивидуални

1 групни членови –земјоделски 
здруженија, регионални 
и национални сојузи, 
земјоделски задруги и/или 
трговски друштва, земјоделски 
стопанства во земјоделскиот 
сектор и

2 индивидуален член –жител 
на РМ инволвиран во 
земјоделството.

Контакт:  
НФФ - Главна Канцеларија
Ул. Гиго Михајловски бр. 4, 1/1
1000 Скопје

Мобилен: 070/937 132

Како да станам член во НФФ
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Националната федерација на 
фармери и Центарот за истра-
жување и креирање на поли-
тики организира Zoom средба 

на која беше промовирана анализата 
„Влијанието на Ковид-19 врз земјоде-
лието, вклучувајќи и родова анализа“ 
изработена од  Центарот за истражу-
вање и креирање политики во сора-
ботка со Национална федерација на 
фармери. Во периодот мај – јуни 2020 
година, беше спроведено електронско 
истражување во кое беа обработени 
одговорите на 70 фармерки и фармери 
од земјата. Анализата има за цел да го 
утврди влијанието на КОВИД 19 криза-
та врз земјоделскиот сектор и давање 
на конкретни препораки кои ќе бидат 
искористени за развој на јавни полити-
ки, кои ќе одговараат на потребите на 
засегнатите страни во земјоделствто и 
руралниот развој. 

Анализата потврди дека пандемијата 
од Ковид-19 има значително влијание 
врз обемот на работа на фармерите од 
земјата. Имено, повеќе од 61% од фар-
мерите велат дека состојбата предиз-
викана од пандемијата се одразила врз 
обемот на нивната работа. За најголем 
дел од македонските фармери (52.9%) 
влошувањето на општите состојби со 
појава на пандемијата негативно се 
одразило врз нивната работа  особено 
преку откажување на пласманот и до-
говорениот откуп за земјоделските и 
сточарските производи, а во значаен 
дел и поради страв од намалено кон-
зумирање свежи земјоделски и сто-
чарски производи заради праксата 
на локдаун на почетокот од кризата и 
несигурноста на кој начин вирусот се 
пренесува дали само преку капки на 
телесна течност, преку воздух но и не-
термички обработената храна. За 30% 
од фармерите значаен проблем е тоа 
што со кризата се зголемиле и цените 
на репро-материјалите, како и поради 
отежнувањето на пристапот до нив, до-
полнително заради затворените гра-
ници како последица од преземените 
мерки за превенција од ширење на 
вирусот.  За 10% од фармерите појава-
та на вирусот резултирала со намален 
обем на работа, пред сè како последица 
од појавата на нови обврски во рамки 
на домот (грижа за деца и стари лица, 
дезинфекција и чистење со средства 
за превенција од ширење на вирусот 
и слично). Речиси 46% од фармерите 
сметаат дека кризата предизвикана од 
Ковид-19 многу влијаела врз нивната 
заработувачка. 

Вреди да се напомне дека состојбата 
предизвикана од пандемија на виру-
сот придонесе кон зголемување на 

обврските кои ги имаат земјоделките 
во домаќинството, а сето тоа негатив-
но се одрази врз нивната посветеност 
кон работата. Имено, повеќе од 21% 
од жените велат дека го намалиле 
обемот на работа заради потреба од 
дополнителна грижа во домот. Ова 
најмногу ги засега жените заради ро-
довите улоги кои сеуште опстојуваат, 
а се особено изразени кај руралното 
население. Тоа значи дека со воведу-
вање на рестриктивните мерки и за-
творање на училиштата, обврските во 
домот и грижата за децата кои не одат 
на училиште се претежно на терет на 
жената која воедно е земјоделка. До-
полнително, овде спаѓаат и обврски-
те за грижа за стари лица, зголемена 
посветеност за одржување хигиена и 
дезинфекција во домот за заштита од 
инфицирање со новиот вирус и слично. 
За разлика од нив, само 5.8% од мажи-
те велат дека во периодот по појава на 
вирусот имале намален обем на рабо-
та заради потреба од дополнителна 
грижа во домот. 

Автори на анализата „Влијанието на 
Ковид-19 врз земјоделието, вклучу-
вајќи и родова анализа“ се Марија Рис-
теска и Кристијан Трајковски.

На самиот почеток на конференцијата 
се обрати Васка Мојсовска, претседа-
телка на Националната федерација на 
фармери која истакна: „Корона кризата 
во земјоделството ја истакна важноста 
и потребата од стабилен систем на хра-
на што функционира во секакви окол-
ности и што е во состојба да обезбеди 
до потрошувачите доволно и континуи-
рано снабдување со квалитетна храна 
по достапни цени. Пандемијата исто 
така ја истакна улогата на земјоделски-
те производители во синџирот на снаб-
дување со храна. Малите земјоделски 
производители се најранливата кате-
горија, бидејќи тие истовремено мора-
ат да се справат со шокот предизвикан 

од корона кризата, како од здравствен, 
социјален, така и од економски аспект. 
Глобалната криза всушност, ги прод-
лабочи проблемите со кои и онака се 
соочуваат земјоделците, особено оние 
кои се на работ на одржливост. Ковид 
кризата само го зголеми обемот на ра-
бота на жените во руралните средини, 
а нивниот труд и понатаму не е вредну-
ван“.

Марија Ристевска, извршна дирек-
торка на Центарот за истражување 
и креирање на политики  потенцира 
дека „кризата предизвикана од Kовид 
19 претставуваше можност државите 
да ги помогнат домашните производи-
тели во услови кога синџирите на на-
бавка се скратуваа. Македонија сакаме 
да ја нарекуваме земјоделска земја, но 
анализата на мерките за справување 
со вирусот покажа дека земјоделците 
не беа и не се на агенда на Владата, и 
кризата не се искористи да се зајак-
не нивната улога. На пример, целосно 
отсуствуваа мерки за индивидуални 
земјоделци кои ги има во најголем број 
во земјата. Жените земјоделки заради 
историската дискриминација имаат 
помалку сопственост на свое име и по-
малку шанси да пристапат до финан-
сии, но и помалку заштеди со што се 
поранливи да ја преживеат кризата, но 
ниту една од мерките на владата ди-
ректно и специфично не се однесува на 
нив. Ова мора да се исправи”.

На зум средбата се обратија Ѓултен 
Мустафова од Секотор за еднакви 
можности при Министерството за труд 
и социјална политика и Синани Абдил-
гафар од Секторот за земјоделство при 
Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство.

На настанот присуствуваа претставни-
ци одинституции, амбасади, организа-
ции и земјоделци од сите региони на 
Република Северна Македонија. l
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Анализата „Влијанието на Ковид-19 врз 
земјоделието, вклучувајќи и родова анализа“
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Зголемување на соработката за 
активно промовирање на пози-
тивни примери на родова рам-
ноправност (посебно во делот на 

рушење на традиционалните норми и 
еднаков пристап на мажите и жените за 
сопственост на земјоделско земјиште и 
имот), воспоставување на механизми за 
едукација и информираност на жените 
од руралните средини за нивен економ-
ски и социјален развој.  Ова е потенци-
рано на денешната on line конференција 

„Пристап на жените од руралните среди-
ни до правото на имот“, организирана од 

Националната федерација на фармери. 
Конференцијата  е дел од активностите 
на  регионалната кампања „Зајакнати 
жени, зајакната економија“ поддржана 
од Германското друштво за интернацио-
нална соработка (ГИЗ) во рамките на про-
ектот „Поддршка на диверзификацијата 
на економските активности во рурални 
подрачја на Југоисточна Европа“ и Отво-
рениот Регионален Фонд на ГИЗ за Југо-
источна Европа – Правни Реформи.  На 
конференцијата се потенцира дека  во 
моментов, 27,81% од имотите во Северна 
Македонија се во сопственост на жени, 
додека 72,19% во сопственост на мажи. Во 
руралните области, ситуацијата е полоша, 
каде што само 5% од жените се носители 
на сопственички права, обично откако ќе 
станат вдовици. Се смета дека жената ќе 
го „однесе“ имотот што го наследила во 
друга куќа кога ќе се омажи и средства-
та нема да останат во семејството. Тра-
дицијата налага дури и ако на жената и' 
се понуди дел од имотот, таа да го одбие. 

„Треба сериозно да се сфати ова прашање 
и од страна на руралното население но и 
од страна на институциите, доколку са-
каме да се избориме за почитување и га-
рантирање на едно од основните човеко-
ви права, а тоа е правото на сопственост, 
кое е еднакво и за мажите и за жените. Од 
друга страна апелирам дека ние рурални-
те жени  мора да се бориме заедно против 
традиционалните норми што го попречу-
ваат нашиот развој. Треба да инсистираме 
нашите ќерки да добиваат имот исто како 
и нашите синови. Ние сме тие што треба 
да ги научиме нашите деца дека имотот 

треба да се распределува еднакво“, по-
тенцира Васка Мојсовска, претседателка 
на Националната федерација на фармери 
во својот поздравен говор на конферен-
цијата. Во поздравниот говор, Бенџамин 
Мор, тим лидер на регионалниот проект 
на ГИЗ за поддршка на економската ди-
верзификација на руралните средини 
во Југоисточна Европа (СЕДРА), истакна 
дека економското зајакнување на жените 
е од суштинско значење за промовирање 
на еднаквоста помеѓу жените и мажите и 
предуслов за одржлив развој.

Енвер Хусејин, заменик министер за труд 
и социјална политика во своето обраќање 
потенцирa дека во Министерството за 
труд и социјална политика се работи на 
Новата стратегија за родова еднаквост во 
која една од приоритетите е подобрување 
на положбата на жените во руралните 
средини. Гоце Георгиевски, раководител 
на Сектор за рурален развој во Министер-
ството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство нагласи дека новата Стра-
тегија за земјоделство и рурален развоје 
е насочена кон воведување на дигита-
лизација во земјоделството и ефикасни 
советудавни услуги, така што МЗШВ ја 
почитува потпишаната Декларацијата за 
подобрување на социјална и економска 
положба на жените од руралните среди-
ни и работи на отстранување на стерео-
типните сфаќања дека земјоделството е 
машка професија.

Во својата презентација д-р Вероника 
Ефремова, проектен менаџер на Отворе-
ниот регионален фонд на ГИЗ за правни 

реформи, потенцираше дека „како ре-
зултат на недоуредена правна рамка, 
постоење на  дискриминирачки обичајни 
правила, слаба примена на правата на 
сопственост под влијание на традицијата 
и религијата и недостаток на свест и ин-
формираност на жените за нивните права 
на сопственост на имот е неопходно еко-
номско зајакнување на жените во насока 
на зголемување на процентот на жени 
сопственички или ко-сопственички на 
имот во Република Северна Македонија, 
постигнување на економска еднаквост и 
сигурност и одржлив развој.“

Д-р Ирена Џимревска, Советник во про-
ектот на ГИЗ СЕДРА, истакна дека  регио-
налната кампања „Зајакнати жени, зајак-
ната економија“ има цел да ја подигне 
свеста на жените во руралните области 
за законските права на сопственост, како 
и да го промовира женското претпри-
емништво како предуслов за економско 
зајакнување на руралните жени. Улогата 
на невладините организации кои работат 
во областа на земјоделството и рурални-
от развој и позитивните примери од терен 
имаат големо значење во процесот на по-
дигање на свеста, но  и во зајакнувањето 
на капацитетите со цел унапредување 
на претприемништвото на жените како 
важен сегмент за економскиот развој на 
руралните подрачја во Југоисточна Евро-
па, вклучувајќи ја и Република Северна 
Македонија.

Според Билјана Петровска – Митревска, 
проект менаџер во Националната фе-
дерација на фармери треба да се зајак-
нат механизмите за учество на локално 
и национално ниво, бидејќи руралните 
жени покажуваат ограничена свесност и 
доверба дека некој ќе го слушне нивниот 
глас, а уште помалку дека ќе бидат земе-
ни нивните предлози и препораки пред-
вид при донесувањето одлуки. Особено 
е значајна едукацијата и економското 
јакнење на жените за нивно поголемо ин-
волвирање во процесот на одлучување во 
управувањето на земјоделското стопан-
ство каде што подеднакво работат и два-
та сопружници. На on line конференција 

„Пристап на жените од руралните сре-
дини до правото на имот“ присуствуваа 
претставници од институции, амбасади, 
организации и земјоделци од сите реги-
они на Република Северна Македонија. l

Пристап на жените од руралните средини
до правото на имот
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Националната платформа за жен-
ско претпримништво, финансира-
на од ИПА Програмата (Програма 
за претпристапна помош) на Ев-

ропската Унија за Граѓанско општество 
и медиуми, ќе ги интензивира дијалогот, 
структурната соработка и довербата по-
меѓу женското претприемништво, нацио-
налата и локалната власт, граѓанските 
организации и деловната заедница со цел 
за економско зајакнување на жените, вк-

лучувајќи ги и младите и жените од рурал-
ните подрачја.Фокусот е насочен кон зго-
лемување на еднаквоста и промовирање 
на инклузивен и одржлив економски раст 
во две насоки и тоа развој на средина за 
поддршка за женско претприемништво 
што ќе им помогне на жените да започнат 
и да ги зголемат своите деловни актив-
ности, како и да се справат со нивните 
повеќекратни улоги, како и поддршка на 
здруженијата и граѓанските организации 

преку подобрување на застапувањето и 
услугите за женско претприемништво. 
Главната цел на платформата е зајакну-
вање на капацитетите на граѓанските 
организации за јавна политика и заста-
пување во областа на женското претпри-
емништво со спојување во единствена 
мрежа што ќе претставува интерес на 
жените претприемачи на сите нивоа. Ис-
полнувањето на главната цел ќе придо-
несе за позиционирање на национална-
та платформа и ќе резултира во подобри 
политики за женско претприемништво и 
неговиот удел во создавањето работни 
места, со што влијае врз зајакнување на 
економскиот развој.Платформата ќе биде 
раководена од конзорциум од 4 члена, 
предводена од Здружението на бизнис 
жени, во партнерство со Фондацијата за 
менаџмент и индустриско истражување, 
Сојуз на стопански комори на Македонија 
и Националната федерација на фармери. 
Националната федерација на фармери на 
22 март 2021 организира средба со Мре-
жата на жени фармери каде што беше 
презентиран ЕУ проектот ,,Национална 
платформа за женско претприемништво’’. 
Пред локалните координаторки на на-
ционалната кординаторка на Мрежата на 
жени фармери проектот го презентираа 
Валентина Дисоска проект менаџер на 
проектот и претседателка на  Здружение 
на бизнис жени и Даниела Антоновска 
проект координаторка во НФФ. l

Национална платформа за 
женско претприемништво

Како до подобро производство на 
слатко и џем од овошје и грозје 
без употреба на адитиви и шеќери. 
Ова е темата на денешната рабо-

тилница која се организира од Национал-
ната федерација на фармери во рамките 
на проектот „Институционална поддршка 
на НФФ “поддржан од We Effect. На on line 
обуката присуствуваа 20 жени, членки на 
НФФ, а искуството го пренесе Фросина 
Ѓоргиевска која е национална кордина-
торка на Мрежата на жени фармери во 
НФФ и дипломиран технолог која има 
долгогодишно искуство во невладиниот 
сектор, посебно во делот на здружување-
то и еконосмки форми на задружување на 
производство на преработки од овошје и 
продажба на мали саеми. Таа потенцира 
дека треба да се внимава со употребата 
на бел шеќер, овошјето самото во себе 
содржи шеќер и најдобро е да се корис-
тат и природни засладувачи како што се 
стевијата и медот. Воедно едно од упот-
ребливите средства за засладување е и 
маџунот, наш македонски традиционален 
производ. На почетокот на обуката се об-
рати Васка Мојсовска претседателка на 
НФФ која потенцира: Жените во земјо-
делскиот сектор се повеќе оптоварени со 
работа од мажите во однос на работните 
часови. Тие знаат да ги обработуваат ни-
вите и да се грижат за своите фарми, тие 
знаат да направат добро сирење, слат-
ка од различни земјоделски производи, 
маџуни,   сирупи, вина, макала, пинџури, 

производи од пчели и други производи, 
но,  за жал се уште  се соочуваат со стра-
вот за преземање на поголеми чекори и 
целата работа што ја работат да ја раз-
вијат во свој препознатлив бренд. Зошто 
го велам ова? Затоа што сите ние жените 
од рурални средини со својата работа сме 
претприемачи и сите ние треба тоа да си 
го вметнеме во нашата свест дека  треба 
да се ризикува и да се направи сопствен 
бренд од нашите рецепти и производи. 
Знам дека сега ќе речете лесно е ова да 

се каже, но да се направи е потешко. Тре-
ба само желба и амбиција која реално 
е остварлива и која чекор по чекор ќе се 
реализира со поминување на многуте 
препреки кои што ќе се најдат на патот 
кон реализацијата на нашата идеја. Дел 
од вас може ќе  си речете сега јас  не сум 
млада, сега сум повозрасна и дали ќе мо-
жам да го изодам тој пат, но верувајте ни-
когаш не е доцна. Во светот има жени кои 
што си ја оствариле својата амбиција на 
20, но, и на 60 години. l

НФФ обука за производство на слатко и џем 
без употреба на шеќери и адитиви
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Главните активности и алатки 
за спроведување на мисијата 
и визијата на НФФ се лоби-
рањето и застапувањето за 

малите земјоделци, жените и мла-
дите и лицата со посебни потреби од 
руралните средини. Во таа насока, 
лобирањето и застапувањето продо-
ложија уште поизразено и во услови 
на корона кризата со цел помош и 
поддршка на земјоделството пред 
сè на малите фармери. Подготвени 
се вкупно 15 барања со соодветни 
предлози и препораки до надлеж-
ните институции за адресирање на 
проблемите во земјоделството. 

НФФ во 2020 година го приспособи 
системот на лобирање и застапу-
вање преку вклучување на нов вид 
комуникација, електронски преку 
Viber, Skype, ZООМ, како и преку те-
лефон и директна комуникација со 
Кризниот штаб на Владата.

НФФ ги понуди своите алатки и ре-
сурси за комуникација со земјодел-
ците на Владата и Владата ја вклучи 
НФФ во консултациите и мерките за 
поддршка на земјоделците и земјо-
делството.

На барање на Министерството за 
земјоделство, НФФ изработи доку-
мент со препораки за новата Стра-
тегија за земјоделство и рурален 
развој.

Активно учествуваше на две се-
сии на Националната Конвенција 
за ЕУ во соработка со Земјоделски-
от факултет на тема „Уредување на 

Согласно првата теренска анализа за потребите на членството и влија-
нието на кризата, НФФ ги достави следните барања до Владата на РСМ:

• да се земе предвид извозот на тешко јагне;

• да се поттикне поголем откуп на домашно јагне за продажба во маркетите;

• да се даде приоритет на исплата на субвенции за јагне дадено во кланични 
капацитети;

• да се даде приоритет за подмерката 2.8 од Програмата за финансиска поддрш-
ка во земјоделството;

• да се објави оглас за аплицирање за мерката 213 (помош за зачувување на ру-
ралните предели и нивните традиционални карактеристики).

Во делот на полјоделството и индустриските култури, да се следи состојбата со 
оризопроизводителите и Агенцијата за стокови резерви навремено да ја спрове-
де процедурата за откуп на житните култури за стокови резерви. Да се поттикнат 
маркетите да вршат зголемен откуп на домашна зелка. Да се следи постојано 
состојбата со залихите и репроматеријалите за ѓубрење и заштита и семенски 
материјал.

Во делот на економски мерки, да се олесни исплатата на даноците на регистри-
раните земјоделци, кои се регистирани согласно Законот за вршење на земјо-
делска дејност. 

НФФ лобира во интерес на земјоделците



АПРИЛ 2021 | 7  

НФФ

земјоделски пазари“ и „Пазар на 
земјоделски производи во услови 
на Ковид 19“ и подготви препораки 
за регулирање на пазарот во земјо-
делството и влијанието на корона 
кризата 

НФФ ја започна афирмативна-
та кампања „Купувајте домашни 
земјоделски производи“, со цел да 
се зголеми и поттикне потрошу-
вачката на домашни земјоделски 
производи. Преку кампањата, НФФ 
започна со директно поврзување 
на земјоделците со индивидуални-
те пазари и продавници во земјата.

На платформата ZOOM беше орга-
низиран форумот „Земјоделството 
и корона кризата“ со учество на 

над 50-тина учесници, каде се пре-
зентираше анализата за влијание-
то на корона кризата врз земјодел-
ството која е прва од ваков вид во 
државата. Целта беше да се дадат 
и понудат најсоодветни решенија и 
препораки како одговор на потре-
бите на земјоделците во услови на 
пандемија. 

Се испрати барање до Агенцијата 
за финансиска поддршка на ру-
ралниот развој и земјоделството за 
пролонгирање на рокот за аплици-
рање на јавниот повик 01/2020 за 
користење на средствата од Мер-
ка 1 (Инвестиции во материјални 
средства на земјоделските стопан-
ства од ИПАРД програмата 2014-
2020). l

Согласно втората теренска анализа 
НФФ ги достави следните предлози 
и препораки: да се направи измена 
во Законот за земјоделство и рурален 
развој со цел да се користи банкарска 
гаранција како метод за исплата на 
откупена количина; да се олесни ис-
платата на даноци на регистрираните 
земјоделци и да се даде приоритет на 
исплата на субвенциите кои не се ис-
платени од 2018 година; доставен е и 
допис до Државен инспекторат за земјоделство со препорака да се вршат поче-
сти контроли на откупните пунктови посебно во делот на издавање на кантар-
ни белешки; побарана е навремена реализација на поддршката за трошоци за 
набавка на гориво за земјоделска механизација која треба да изнесува 50% со-
гласно Законот за земјоделство и рурален развој. Побарано е од МТСП и МЗШВ 
да креираат и усвојат посебни мерки по примерот на државите од соседството 
(Србија, Бугарија, Словенија) со цел да се спречи одливот на сезонските работ-
ници за време на интензивните земјоделски работи. 

НФФ реагираше на пакетот економски мерки на Владата каде беа изоставени 
регистрираните индивидуални земјоделци и НФФ побара да се направи измена 
на Уредбата за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна 
дејност, а се погодени од здравствената и економската криза предизвикана од 
Корона вирусот. 

НФФ побара да се дадат ваучери и на малите земјоделци кои исто така се пого-
дени од ковид кризата.

НФФ реагираше и на Јавниот повик за кредитирање на микро, мали и средни 
претпријатија од страна на Развојната банка на РСМ со цел да се направи из-
мени и да се вклучат и земјоделците регистрирани според Законот за пензиско 
и инвалидско осигурување за даденоте поволни кредити од страна на Развој-
ната банка на РСМ.

Како дел од потсекторските групи на МЗШВ, НФФ зеде активно учество на 
состаноците на потсекторските групи за месо, млеко, житни култури, гради-
нарство, мед, органско производство и бројлерско производство. НФФ зема 
учество на координативните состаноци во АХВ за подготовка на Правилникот 
за отстапување од посебните мерки за хигиена за малите бизниси, начинот и 
барањата кои треба да се исполнат при директно снабдување со храна на про-
изводителот до краен потрошувач, условите за просториите, материјалите и 
инструментите и опремата во објектите кои произведуваат, како и начинот на 
производство на храна со традиционални карактеристики. Остварени се вкуп-
но 11 состаноци со потсекторските групи. 

(Извадок од Годишниот извештај на НФФ 2021. Најголем дел од актив-
ностите за лобирање и застапувањена НФФ се поддржани од страна на 
проектот „Институционална поддршка на НФФ“, поддржан од We Effect)

НФФ лобира во интерес на земјоделците
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Кељ пупчар
ГРАДИНАРСТВО

Кај кељ пупчарот (Brassica 
oleraceae var. gemmifera) од-
носно прокељот, за исхрана се 
употребуваат малите глави-

чки кои се формираат во пазувите на 
листовите. Тие се богати со протеини 
и јаглени хидрати и од нив се подгот-
вуваат различни јадења. Исто така, 
може да се киселат и да се сушат. 

Кељ пупчарот има цврсто и исправе-
но стебло во зависност од сората, со 
висина од 50 до 100 cm. На стеблото 
спирално се поставени листовите 
кои се со долги лисни рачки. На вр-
вот од растението се формира лис-
ната розета. Во пазувите на листо-
вите одоздола нагоре се формираат 
малите главички со пречник 2-5 cm, 
со просечна маса 5-15g. Распоредот 
на главичките на стеблото е конусен 
или цилиндричен, а по форма се ок-
ругли или овални, збиени или рас-
тресити. 

Кељ пупчарот најчесто се одгледу-
ва за доцно есенска-зимска потро-
шувачка и може да презими на поле 
иако има сорти кои образуваат ква-
литетни главички и во текот на ав-
густ-септември. Во светот има голем 
број на сорти со различна отпорност 
на мраз, наменети за рачна и механи-
зирана берба.

Кељ пупчарот по своите биолошки 
особини е сличен на останатите зел-
кови култури. Има умерени потреби 
за топлина и многу добро поднесу-
ва мразови. При дејство на послаби 
мразеви се подобрува квалитетот на 
малите главички. Бара поголемо ко-

личество на вода во почватаи возду-
хот и бара многу плодни почви.

ПРОИЗВОДСТВО 
Кељ пупчарот се произведува како 
втор посев и тоа после прибирање на 
раните посеви како што се ротквица, 
салата, спанаќ, ран грашок, компир. 
Се произведува од расад. За рано 
есенско производство се сее во ап-
рил, а се расадува при крајот на мај и 
почетокот на јуни. За доцно есенска-
зимска потрошувачка потребно е да 
се сее на крајот на мај, а се расадува 
при крајот на јуни или првите денови 
од јули. 

Кељ пупчарот се расадува на рас-
тојание на редовите од 60 до 100cm, а 
во ред 40-70 cm. Расадениот посев се 
негува исто како и останатите зелко-
ви растенија, редовно наводнување, 
окопување, заштита од штетници, 
а посебно од лисни вошки. Берба-
та може да почне 90-100 дена после 
садење. Со постепената берба на 
најдолните главички и откинување-
то на најдолните листови се постиг-
нува повисок принос. Највкусни се 
главичките после првите мразеви. 
Покрупни главички се постигнуваат 
ако навреме се откине врвот на стеб-
лото. Собраниот кељ пупчар се става 
во гајби и се чува на температура од 
0°С при влажност од 95 до 98% и така 
може да се чува 1,5 до 2 месеци. За 
домашна употреба пред зимата тре-
ба да се отсечат целите растенија и 
да се чуваат на ладно место. Се по-
стигнува принос од 10 до 20 t/ha, а 
остатоците може да се употребуваат 
како сточна храна. 

Растреситост или недостаток на твр-
дината на главичките е физиолошки 
недостаток кој се поврзува со сорт-
ната специфичност и услови на про-
изводство. Внатрешно потемнување 
на главичките може да се сретне во 
услови на висока влажност во текот 
на производството, а пропратено е 
со кондензација на водата од раз-
виените листови на розетата. Затоа 
неопходно е редовно остранување 
на листовите. Со отстранување на 
листовите се започнува кога најмал-
ку една главичка ќе се развие. Се 
отстрануваат 6-8 листови со тоа што 
треба да се внимава да не се оштети 
стеблото. Се отстрануваат 2-3 нај-
долни листови секоја недела за вре-
ме на сезоната на одгледување со тоа 
што се внимава да има неколку добро 
развиени здрави листови кои ќе слу-
жат за исхрана на растението и нале-
вање на главичките.

ЧУВАЊЕ
Чувањето на главичките од кељ 
пупчарот може да биде 3-5 недели 
на температура од 0оС и релативна 
влажност на воздухот од 95%. На 
температура од 5оС должината на 
чување е од 10 до 18 денови, а на 10оС 
се чува 7 дена. Иако главичките од 
кељ пупчарот се одликуваат со при-
суство на восочна превлака на лив-
чињата, тие губат свежина поради 
загуба на вода како резултат на ни-
ска релативна влажност на воздухот. 
Повреди од ниски температури се 
случуваат на температура од -0,6оС. 
Кељ пупчарот може да се чува и во 
контролирана атмосфера со 1-4% 
на О2 и 5-10% на СО2 на температу-
ра од 2,5-5оС. За време на чувањето 
може да се појават бактериски забо-
лување (Erwinia, Pseudomonas) кај 
главичките на кељ пупчар кои биле 
повредени. l

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

ГРАДИНАРСТВО

Моментално салатите се многу 
барани, меѓу кои се и леден-
ките . Овој здрав ниско кало-
ричен производ привлекува 

со својот неутрален вкус. Може да се 
комбинира со било кој прелив. Из-
држува ниска температура и не бара 
многу вложување во производството.

КАРАКТЕРИСТИКИ И 
РАСПРОСТРАНЕТОСТНА АЈСБЕРГ 
САЛАТАТА
Ајсберг салатата е рана култура која 
пристигнува за 50 до 90 денови, ка-
рактеристично за главестите салати. 
Однадвор потсетува на рани сорти на 
зелка. Формира мала розета со свет-
лозелени листови со назабени рабови 
и формира главица со маса од 300 до 
600g. По вкус е слична на кинеската 
зелка, но се разликува од неа со соч-
ни и крцкави ливчиња. Ајсберг сала-
тата ја нашла својата распростране-
тост низ целиот свет благодарејќи на 
американските производители. Овој 
вариетет на салата се јавува на поче-
токот од дваесеттиот век. Моментал-
но се произведува во многу големи 
количини. Порано се викала „крцкава 
салата“, бидејќи била ценета по својот 
свеж вкус. 

ПРЕПОРАКИ ПРЕД СЕИДБА
1. Ајсберг салатата преферира ило-
веста или песоклива почва со неу-
трална рН вредност. За да се намали 
киселоста на почвата се употребува 
доломитно брашно, пепел од дрва или 
варовник.
2. За заштита од болести редовно се 
практикува плодоред. Се препорачу-
ваат преткултури како што се зелка, 
компир, кромид или житарки.
3. Салатата е вид кој акумулира голе-
ми количества на нитрати во листови-
те. Затоа, нитратните ѓубрива треба да 
се употребуваат внимателно. Најдобро 
е да се употребуваат органски ѓубрива 
како компост, шталско ѓубриво и тоа 
на есен пред садење.
4. Поради кратката вегетација може да 
се одгледува во здружен посев заедно 
со компир, кромид, морков, крастави-
ца и тиква. Додека овие посев растат и 
добиваат на снага ајсберг салатата ќе 
има време да пристигне за берба.
5. Треба да се изберат сончеви или де-
лумно засенчени места.

6. Културата е студоотпорна и може 
да поднесе мразеви од -2 до -6оС. По-
растот започнува на 5оС, а оптимална 
температура за раст и развој е од 18 
до 25оС.
7. За да се продолжи бербата може да 
се сее последователно во неколку на-
врати на секои 10-14 дена.

СЕИДБА НА СЕМЕ НА ОТВОРЕНО ВО 
ПРОЛЕТ
Во првата половина од април се  под-
готвува леа. Сеидбата е во редови на 
растојание од 20 до 30cm. Семето се 
покрива со 1cm слој од почва. Во слу-
чај на полош квалитет на семенски 
материјал сеидбата е погуста. Леата 
се покрива со фолија. Поникнувањето  
треба да се очекува за 6 до 14 денови 
во зависност од условите. 

ПОДГОТОВКА НА РАСАД
Расадот најдобро е да се произведу-
ва во коцки од тресет или пластични 
контејнери. На овој начин кореновиот 
систем се зачувува и растенијата по 
расадувањето не претрпуваат стрес. 
Во секоја ќелија од контејнерот се сеат 
по 2-3 семки и се покриваат со слој од 
тресет. За време на расадопроизвод-
ството се применуваат вообичаени 
мерки на нега. Расадот е готов за 3-4 
недели кога растенијата имаат фор-
мирано 4-5 вистински листови и е 
подготвен за расадување на отворе-
но. Расадот се расадува на растојание 
меѓу редовите од 20-30cm и обилно се 
наводнува.

НЕГА
Главни мерки на нега се прихрану-
вање, наводнување, окопување и про-
редување.
1. Прихранувањето треба да се на-
прави 1-2 пати еднаш пред сеидба, а 
другиот пат за време на формирање на 
главицата.
2. Наводнувањето потребно е да се 
изведе, зависно од условите, секој 
втор ден или еднаш неделно. Ако поч-
вата е сува главиците не може добро 
да се формираат, а ако е премногу 
влажна може да се појави гниење.
3. Окопувањето се изведува плитко 
околу растението за да не се оште-
тат корените. Се изведува 3-4 недели 
после сеидба, а истовремено се врши 
плевење.

4. Проредувањето се изведува во две 
фази. Првата фаза е за време на фор-
мирање на првиот вистински лист кога 
растенијата се оставаат на растојание 
од 4 до 5cm. Втората фаза се изведува 
кога растенијата ќе формираат 6-7 ли-
стови и тогаш растенијата се оставаат 
на растојание од 20 до 30 cm. 

ПРИЧИНИ ЗА НЕОФОРМУВАЊЕ НА 
ГЛАВИЦИ
1. Ненавремено наводнување. 
2. Засенчени места.
3. Температура под 19оС, посебно за 
време на ноќта. Најдобра температура 
за формирање на главица е 20-22оС.
4. Температура над 25оС, доведува до 
појава на горчливост на главиците и 
предвремено цветање.
5. Облачно време (недоволно сончеви 
денови).
6. Ако расадувањето и проредувањето 
не е извршено на време.

БЕРБА И ЧУВАЊЕ
Бербата се изведува од 45 до 90 денови 
после сеидба кога главицата на ајсберг 
салатата ќе достигне дијаметар од 5 до 
10 cm. За поголема свежина и сочност 
на листовите од главицата бербата 
треба да се изведува рано наутро. Се 
избираат главици со средна збиеност. 
Главиците на ајсберг салатата се чу-
ваат во ладилник од 3 до 5оС, 7 дена. l

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

ЗАШТИТА

Спаѓа во полифагни штетни-
ци, инсект кој се храни со 
најразлични културни и пле-
велни растенија, а најголеми 

штети причинува на градинарските 
растенија, зеленчукот и цвеќето во 
заштитен простор. Кај зеленчукот 
ги напаѓа кромидот, празот, до-
матите, краставиците, пиперките, 
зелките, салатите и др.

Постојат повеке видови на трипс.
Кај нас најштетни врсти на трипс се:

• Калифорниски трипс – 
Franklinella occidentalis,

• Тутунов трипс - Thrips tobaci

Калифорнискоит трипс е полифаген 
штетник, и ги напаѓа најповеќе расте-
нијата кои се одгледуваат во заштитен 
простор (пластеници и стакленици). 
Директните штети ги нанесува на 
сите делови од растението, а инди-
ректно е пренесувач на вирусните 
заболувања кај доматите. Исклу-
чително е опасна вид на штетник 
кој брзо се развива и создава брза 
резистентност на инсектициди, и 
затоа е потребно посебно внима-
ние при употребата на хемиска 
заштита.

Тутуновиот трипс ги прави штети-
те како на отворено, така и во заш-
титен простор. Штетите ги прави 
директно со шмукање на соковите 
од растението, на цветовите и лис-
товите на растенијата. Популација-
та на тутуновиот трипс е најброј-
на на растенијата од фамилијата 
Alliaceae (кромидот и празот), по-
тоа зелката, краставицата, пипер-
ката, доматите, големи штети пра-
ви исто и на тутунот.

Пишува: дипл. агр. Стојан Глигоров

ТРИПС
штетник кој во текот
на вегетацијата

прави големи штети
Успешната заштита и уништување-
то на штетните видови на трипс во 
заштитени простории зависи од 
навременото согледување на нив-
ното присуство. Здравствената хи-
гиена е многу зачајна за заштита 
од трипс, а тоа е отстранувањето 
на растителни остатоци за да не 
доаѓа до преживување на единки 
инсекти од трипс. 

ОПИС:

Трипсот е мал инсект, со издолже-
но меко  тело, значајни штетници 
на градинарските растенија кои се 
одгледуваат во заштитени просто-
ри и на отворено поле.

Имаат устен апарат налик на пила, 
со која ја пробиваат кутикулата 
на листовите и шмукаат сокови 
од ќелиите. После шмукањето на 
соковите влегува воздух во праз-
ните ќелии и доаѓа до светло-
сребренести дамки на опачината 
на листот. Покрај листовите често 
се храни со полен, како најква-

литетен  енергетски богат дел од 
растението. Женките од трипсот ги 
положуваат јајцата во паренхим-
скиот дел од листовите. Ларвите 
кои произлегуваат од јајцата се на 
длабочина од 5см. во почвата. По-
раснатите инсекти излегуваат од 
земјата, живеат околу еден месец, 
а за нивниот развој погодни се сон-
чеви и топли денови.

Во заштитен простор можат да се 
размножуват во тек на цела година, 
а во неповолни климатски услови 
нивниот развој се намалува и ус-
порува.

При правење на стратегија за 
заштита од трипс треба да се 
има во предвид  дека јајцата кои 
се положени се наоѓат во расти-
телното ткиво и со тоа се заш-
титени од дејството на инсекти-
цидот, имагата или возрасните 
инсекти и ларвите  се хранат во 
цветовите со што дополнител-
но им се обезбедува заштита, а 
куклењето е во почвата.
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Затоа примената на инсектицидите 
мора да бидат прилагодени према 
начинот на животниот цилус на ин-
сектот.

• Трипсот спаѓа во групата на еко-
номски многу значаен инсект.

• Многу често ги напаѓа пиперка-
та и краставицата, додека дома-
тите имаат незначителни штети

• Штетникот се храни со шму-
кање на сокови и тоа од најме-
ките и нежни делови, воглавно 
од штотуку формирани плодови 
на дното или почетокот на цвет-
ниот венец-толчникот.

• Во еден цвет може да се најдат 
до 100 единки (возрасни и лар-
ви).

• На пиперката го напаѓа и пло-
дот кој се деформира останува 
ситен и има некротични дам-
ки. Тие по боја се белузникави 
и со неправилна форма, можат 
да се видат и на горната страна 
на листот. Со текот на времето 
таквите дамки се спојуваат и 
дел од листот покафенува, а на 
листот можат да се видат лар-
вите и возрасните инсекти.

Во затворен простор штетникот 
може да се појавува многу рано 
уште со појавата на првите листови 
или котиледоните кај краставиците 
и се развива во текот на цела веге-
тација.

Во заштитен простор има око-
лу 15 генерации годишно и тоа со 
потполно испреплетени стадиуми 
на развој.

Еден циклус на развој (од пола-
гање на јајца до појава на возра-
сен инсект)при температура од 25 

– 30°C, трае од 15-18 денови, а на 
температура пониска од 15°C трае 
и до 45 денови.

Возрасниот инсект трае околу 15 де-
нови во кои интензивно шмукаат со-
кови од плодчињата. Една оплодена 
женка полага окоу 100 јајца. Тој ста-
диум на развој трае 4-5 дена. Од јај-
цето излегуваат ларви кои веднаш 
почнуваат интензивно да се хранат 
во период од околу 5 дена. Во трети-
от стадиум на развој пред куклење 
се спушта во почвата на длабочина 
од 1-2 см. Во почвата се одвиваат 4 
фази (фази нма куклење). Куклењео 
може да се одвива и во деловите на 
цветовите, 3-4 стадиум трае од 4 – 7 
дена. Од куклата излегува имагото 
или возрасниот инсект (трипс) во рок 
од 24 часа. Се качува на растението 
и почнува интензивно да се храни.

По бербата и чистењето на култу-
рата штетникот поминува на пле-
велната флора која е во близина на 
објектот.

СУЗБИВАЊЕ:

При производството во заштитен 
простор се поставуват сино-жолти 
лепливи траки и по нив се гледа 
присуството на инсектот. Поголем 
број на поставени лепливи траки 

може да послужат за намалување 
на популацијата

Поради густината на склопот на 
растенијата во заштитен простор 
трипсот се вовлекува во тешко по 
достапни места на растенијата 
(најчесто во цветот), затоа и со кла-
сичниот начин на третирање нема 
баш добар ефект.

После по согледувањето на при-
суство на штетникот веднаш треба 
да се врши третирање на расте-
нијата  на период 3-5 дена, зависно 
од врстата на примената на препа-
ратот.

Добри резултати се постигнува-
ат со препаратот Spinosad . Laser, 
на база на активна материја 
SPINOSAD, (ги сузбива и лисните 
минери и пченкарниот молец).

Квалитетна заштита може да се по-
стигне и со примена на FASTAK 10 
SC (го уништува цветниот штитест 
молец/белокрилката).

Мора да се води сметка за каренцата 
на примената на препаратот, пона-
таму да се избегнува долговремена 
и иста употрба на исти препарати 
или препарати од иста група. l

ТРИПС
штетник кој во текот
на вегетацијата
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НОВИТЕТ

Прелиминарни 
искуства

Во рамките на проектот „Гра-
дење на Основи за реформа 
на Тутунскиот сектор во РМ“, 
беа изведени демонстратив-

ни опити за воведување на Стевиа 
(Stevia rebaudiana Bertoni), како ал-
тернативна култура за тутун во одре-
дени региони во Македонија. Проек-
тот беше финасиран преку средства 
од ЕУ (EuropeAid/138538/IH/SER/MK).

Целта на демонстративните опити 
беше да се пронајдат алтернативи 
за диверзификација на тутунските 
фарми кои ќе бидат изводливи во 
наши климатски и почвени услови и 
ќе овозможат солиден приход за  ог-
ромното мнозинство на мали семејни 
тутунски фарми, а во контекст на ид-
ното влегување во ЕУ.

Имено во претходниот период во ЕУ 
беше воведен т.н. алтернативен мо-
дел за растително производство во 
регионите на тутун во ЕУ, придружен 
со финасиски средства наменети за 
преструктуирање на реоните во кои 
се произведува тутун.

Проектите финансирани од ЕУ беа 
за: земјоделски програми за ис-
тражување за идентификување на 
алтернативи за тутун; мерките за 
финансиска поддршка за производи-
телите на тутун се префрлаат на ал-
тернативни култури или активности; 
едукација и обука на тутунопроиз-
водителите до нови форми на земјо-
делство; создавање инфраструктура 
на квалитетни производи и услуги 
за маркетинг (не сум сигурен дали се 
имплементирани); спроведување на 
иновативни активности. Бидејќи Ма-
кедонија има специфични агроеко-
лошки услови, при изборот се водеше 
сметка да алтернативните култури за 

Пишуваат: д-р Златко Арсов, д-р Зоран Димов и д-р Игор Иљовски

диверзификација на тутун ги испол-
нуваат следните услови:

1. Голема профитабилност на мала 
површина на земја

2. Стабилна перспектива на паза-
рот

3. Нема негативно влијание врз 
животната средина

4. Високо ниво на вработување.

Од поголемиот број на култури кои 
беа анализирани во потесниот из-
бор влезе и стевијата од аспект на 
пазар. Комерцијалната употреба на 
стевија, главно како стевиол гли-
козиди, започна во раните 1970-ти 
кога Јапонија воведе стевија од Па-
рагвај. Светската побарувачка за 
стевија постојано се зголемува, би-
дејќи главните светски регулатори за 
храна (European Food Safety Authority, 
The US Food and Drug Administration, 
The Joint FAO/WHO Expert Committee 
on Food Additives, Food Standards 
Australia New Zealand) одобрија упо-
треба на гликозидите од стевијата 
како додаток во исхраната и додаток 
на храна. Во 2009 година, Светска-
та здравствена организација (СЗО) 
процени дека стевиол гликозидите 
имаат потенцијал да заменат 20-30% 
од сите диетални засладувачи во 
следните години. И покрај зголеме-
ната потрошувачка на производи од 
стевија, нејзиниот удел во вкупните 
одгледувани култури е сè уште за-
немарлив, дури иако постои изразен 
зголемен и силен интерес за одгледу-
вање на растението и преработка од 
низа поединци и групи, вклучувајќи 
земјоделци и земјоделски органи-
зации. Посебен интерес пројавуваат  

органските производители. Потен-
цијалот на стевија да се одгледува со 
органски методи еод клучна важност 
за добивање, не само на одржлив и 
безбеден финален лист, туку и за зго-
лемувањето на економскиот поврат и 
конкурентноста на пазарот.

Од гледна точка на агрономијата, 
по своите климатски и агрономски 
карактеристики стевијата може да 
се одгледува во тутунските реони. 
И двете култури, стевијата и туту-
нот, имаат сличности во поглед на 
тоа дека стевијата може да се сади, 
одгледува и преработува со корис-
тење на многу исти техники и иста 
опрема како и тутунот. И двете успе-
ваат во иста клима и почва. И кај две-
те лисјата се берат, се одделуваат од 
нивните стебла и се сушат. Бидејќи 
кај нас во тој период не постоеја 
фирми добавувачи,  расадот од сте-
вија наменет за опитите беше наба-
вен од Шпанија во вид на контејнер-
ски одгледан расад. Беше  донесен 
со камионски транспорт-ладилник 
на крајот од мај. Потоа истиот беше 
дистрибуиран до 9 производители 
во количество доволно за расаду-
вање на еден декар површина. Раса-
дот поради обврските на Шпанскиот 
добавувач, иако беше навремено 
порачан, пристигна подоцна од оп-
тималниот рок за садење кој за наши 
улови би требало да биде средина на 

од производството на 
стевија во Македонија
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мај. Затоа садењето кај сите произ-
водители беше доцна изведено во 
текот на месец  јуни. Расадувањето 
кај сите беше изведено машински со 
користење на машините за садење 
на тутун со кои располагаа, со прет-
ходно подесување за широчината на 
редовите да изнесува 60 см. Внатре 
во редот беше садена на растојание 
од 25 см.

Демостративните опити беа поста-
вени во повеќе тутунски реони во 
Македонија во услови на наводну-
вање и без наводнување. Слика 1.

Од наведените локации на 4 локации 
беше одгледувана без наводнување 
(Иванковци, Д. Врановци, Дебреште 
и Локвени) додека на останатите 
беше вршено наводување според 
потребите на културата и можности-
те (во бразди и капка по капка).

На локалитетите каде беше врше-
но наводнувањето развитоткот на 
растенијата и приносот беше по-
висок. Генерално височината на 
растенијата се движеше од 55 до 
100 см, со процент на лисна маса од 
21 до 36 % и принос на сува маса-
листови од 156 па до 390 кг/декар. 
Се покажа дека комерцијален ус-
пешен принос (над 200 кг/декар) се 
добил кај неколку производители, 
односно таму каде што насадот се 
наводнувал.

Бербата кај сите производители 
беше изведувана рачно со косење 
во една берба (поради доцното са-
дење), а сушењето е изведувано на 
воздух под навеси.

Неколку главни проблеми беа воо-
чени при изведувањето на проект-
ните активности:

• Доцна испорака на садници од 
стевија. Според податоците од ли-
тературата, садењето мора да се 
изврши во периодот од 5-15 мај. Ако 
го прифатиме фактот дека почето-
кот на мај е пооптимален период 
на садење, во овој случај садењето 
беше задоцнето за 35 до 45 денови. 
Доцното засадување предизвика 
доцен развој и доцна берба на оп-
итите. Покрај тоа, како резултат на 

долгиот транспорт на расадот од 
стевијата, еден дел од садниците не 
беше во можност веднаш да се пре-
садат и беа потребни дополнителни 
мерки за нивно закрепнување, што 
предизвика дополнителни пробле-
ми.

• Одложеното садење може да 
биде една од причините за големи-
от процент на изумрени растенија 
(50%) во раните фази на развојот на 
стевија.

• Неискуство за одгледување на 
оваа култура, бидејќи стевијата до-
сега не била одгледувана во Маке-
донија.

• Недостаток на пазар за исушени 
лисја од стевија.

ПРЕПОРАКИ

• Засадувањето во оптимален пе-
риод и употребата на наводнување 
(доколку е потребно), може да про-
изведе најмалку две жетви годиш-
но. 

• Доколку стевијата се одгледува 
на поголема површина, се препора-
чува одвојувањето на листовите да 
се прави со машина што ќе го подо-
бри ефективно производството.

• Доколку стевијата се одгледува 
на поголема површина, методот на 
вештачко сушење на зелените рас-
тенија мора да се подобри во однос 
на температурата, влажноста на 
воздухот и времетраењето на су-
шењето.

• Исто така, треба да се реши па-
зарот за суви лисја на стевија.

• Со подобрување на агротехнич-
ката мерка и нивната навремена 
примена, сигурно дека вкупниот 
принос ќе биде поголем и вреден. l
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ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА

Македонска 
традиција 

Пишува: м-р Биљана Дрвошанова

Речиси и да нема домаќин-
ство во земјава каде везе-
ната пиперка не е присутна 
во исхраната. Голем број 

традиционални јадења, зимници и 
особено зачини го вклучуваат овој 
плод како специфичен и тради-
ционален деликатес. Токму вкусот 
и аромата што ги даваат везените 
пиперки, придонеле во одржување 
на голем број локални популации 
во производството. Иако конкрет-
ни статистички податоци за заста-
пеноста на оваа култура во земјава 
нема, производството е фокусира-
но кај малите земјоделски стопан-
ства кои многу често поседуваат 
знаења и вештини за производ-
ство и одржување на семенскиот 
материјал. Во различни региони 
се одржуваат различни популации 
кои според досегашните сознанија 
имаат долга традиција на произ-
водство. Така на пример позна-
ти се кумановските везени лути и 
благи пиперки, струмичка везена 
итн. Основната карактеристика на 
везените пиперки се различните 
шари кои се создаваат на површи-
ната на плодовите, а се претпоста-
вува дека се добиени со спонтано 
вкрстување на различни сорти што 
се одгледувани на нашето подне-
бје. Во зависност од интензитетот 
на шарите, земјоделците ги име-
нувале популациите како нарезен, 
решкав, везен итн.

Во однос на производството, ве-
зените пиперки не бараат особена 
нега и агротехника во споредба 
со другите типови крупноплодни 
пиперки. Поради долгата тради-
ција на одгледување тие се добро 
приспособени на локалните агро-
еколошки услови и токму заради 
тоа голем дел од нив се отпорни 
на абиотските (суша, висока тем-
пература) и биотските (болести, 
штетници) стресови,а заради тоа 
и трошоците за производство се 
пониски. Според должината на ве-
гетацијата постојат средни и доцни 
популации, а во однос на должи-
ната, плодовите може да бидат 
пократки и од 10 cm и долги до 35 
cm. Во однос на намената, претеж-
но се користат во преработувачка-

та индустрија или како сушени, ме-
лени зачински додатоци, особено 
лутите сорти. Токму низите со ве-
зени пиперки ја даваат препознат-
ливата слика за руралните региони 
во Македонија, кога наесен на се-
која куќа се наредени за сушење. 

Меѓутоа, тоа богатство од попула-
ции е под ризик од генетска еро-
зија поради бројни социо-економ-
ски фактори во државата. На прво 
место е изразената миграција од 
селата и стареењето на земјодел-
ската популација која останува во 
руралните средини. Помладите 
генерации кои сепак остануваат и 
се бават со земјоделство, се оби-
дуваат да ги следат современите 
технологии во производството и 
употребуваат високоприносни хи-
бриди. Како резултат на тоа се на-
малува и трансферот на знаења од 
генерација на генерација, во однос 
на традиционалните сорти кои се 
одгледуваат во одредени региони. 
Доколку малите земјоделци прес-
танат да ги одржуваат традицио-
налните популации и употребуваат 
исклучиво хибридно семе, генет-
скиот диверзитет развиван низ ве-
ковите ќе биде неповратно изгубен.

Потенцијалот на производството на 
везени пиперки е голем поради тоа 
што нивното одгледување придоне-
сува за подобрување на економска-
та состојба на малите фармери. До-
полнително потребно е да се развие 
соработка со научните институции, 
за идентификација на перспектив-
ни сорти кои би можеле да се вклу-
чат во органското производство и 
да се зголемат можностите за подо-
бра заработка. Исто така, треба да 
се работи и на заштита на везениот 
пипер согласно законските прописи 
за традиционална посебност, што 
ќе придонесе во развојот на ав-
тентичноста, како и социо-економ-
скиот живот во руралните средини 
каде се произведува. l

ВЕЗЕНИ ПИПЕРКИ
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Дрвото од дудинка познато кај 
нас како црница, некогаш 
симбол на античките дворци 
(симбол на плодност), денес 

кај нас се сретнува само во дворо-
ви и како иднивидуални стебла во 
родните полиња. Плодот е сладок и 
хранлив, содржи природни шеќери 
и витамини, а речиси сите делови на 
ова растение имаат многу лековити 
својства. Содржат природни шеќе-
ри (претежно глукоза), вода, лимон-
ска и јаболкова киселина, пектини, 
танин, смоли и витамини Ц и Б2. Од 
минералите, железо, калциум и ман-
ган се најзастапени. Белата црница е 
послатка бидејќи има повеќе шеќер и 
помалку органски киселини. Луѓето 
знаат за неговите лековити својства 
уште од античко време. Сувите ли-
стови се користат за правење чаеви 
против дебелина и болести на срцето 
и крвните садови. Кората на дрвото 
се препорачува против висок крвен 
притисок и запек, а правот од него се 
користи за посипување рани бидејќи 
помага за нивно заздравување.

Се консумираат пред се во свежа со-
стојба. Но имајќи го во предвид него-
виот сезонски карактер и нитритив-
ната вредност се препорачува да се 
произведува сируп, а пред се џем и 
слатко. Во регионот (посебно соседна 
Србија) се произведува и високоце-
нета ракија од црница позната како 

„Дудовача“.

ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА

ЦРНА и БЕЛА 

ЗАБОРАВЕНО ОВОШЈЕ
ДУДИНКА (ЦРНИЦА)

Што се ви е потребно да 
направите слатко од дудикни?

• 1 кг бела или црна црница

• 850 гр шеќер

• 250 мл вода

• 50 мл сок од лимон 
(исцеден сок од 1 лимон)

• 700 мл вода

• 1 лажиче лимонтус

ПОСТАПКА: 

Измијте ги и исцедете ги дудинки-
те. Исечете ги стебленцата со ножи-
ци. Ставете ги во сад и истурете 700 
мл ладна вода во која претходно сте 
стопиле една кесичка лимонтус. Во 
поширока тава ставете 850 гр шеќер 
и 250 гр вода. Веднаш штом зоврие 
течноста, исцедете ги дудинките од 
растворот и ставете ги во сирупот да 
се готват на силен оган. Се вари 15-20 
минути. После тоа, тргнете ја шерпата 
од оган и покријте ја со мокра крпа и 
оставете ја околу 20 минути. После тоа, 
вратете ја шерпата во оган и варете 
на тивок оган. Додека се готви слатко, 
повремено протресете ја шерпата и со 
лажица соберете ја пената. Почесто 
проверувајте ја сладоста и густината 
на сирупот (течноста). Кога густината 
на сирупот е потенка од мед слаткото е 
готово. Се остава да се излади, а потоа 
се собира во чисти стаклени тегли. За 
да бидеме сигурни дека слаткото нема 
да се расипе, а и да може да се  чува 
подолго време пожелно е теглите да се 
пастеризираат.

Пишува: Проф.д-р Виолета 
Димовска

ШТО Е ПАСТЕРИЗАЦИЈА?

Пастеризација е процес во кој пол-
ните тегли се загреваат во сад со 
вода или во рерна. За рамномер-
на пастеризација, теглите мора да 
бидат со иста големина и напол-
нети 2 см под работ на теглата. На 
овој начин, микроорганизмите се 
уништуваат, а теглата е херметич-
ки затворена за време на загре-
вањето. Температурата на која се 
врши пастеризација е во граници-
те од 70°C до 90°C. Времетраење-
то  на процесот на пастеризација 
зависи од видот на храната и обе-
мот на теглата. Стерилизацијата 
на храната се изведува на ист на-
чин, но со продолжено загревање 
на температура повисока од 100 ° 
С. Стерилизацијата ги уништува и 
оние организми на кои пастериза-
цијата не работи доволно ефикас-
но. Затоа, почувствителната храна 
(задолжително варен зеленчук) се 
стерилизира, особено оние за кои 
се очекува да траат подолго. Често, 
при зачувување во домаќинство-
то, температурата на водата или 
рерната не може точно да се одре-
ди, па процесот на пастеризација 
оди во стерилизација, но ова не 
влијае значително на конзервира-
ниот производ, ако ги следиме сите 
упатства. l
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Пишува: Искра Коровешовска

Утре е нов ден можеби ќе има по-
малку работа, ќе биде полесно, 
со оваа мисла 36-годишната 
Елизабета Филова ги завршу-

ва работните денови кои траат и по 20 
часа на нива, особено во месец август. 
Но не е поинаку и во другите летни ме-
сеци. Иако е мајка на три деца: ќерка 
на 16 години и две близначина – момче 
и девојче на 9-годишна возраст, а тука 
е и 44-годишниот сопруг Дејан, земјо-
делската работа си бара посветеност 
„ако сакаме плод и заработувачка“ – 
вели Елизабета. Одгледуваат и прода-
ваат различни култури на зелка: про-
кељ, зелена и црвена зелка, кинеска, 
марула и други култури на ова расте-
ние, како карфиол и брокула. 

-Не се жалам. Но, некогаш има денови 
кога се прашувам дали можеби тре-
баше да работам нешто друго...Сепак, 
во следниот миг, љубовта на сопругот, 
неговиот хумор, љубовта што ја доби-
вам од децата, прави да заборавам на 
мачните денови, ни вели искрено Ели-

забета, чија приказна е скроена како 
љубовно така и професионално со со-
пругот Дејан, а лоцирана, од секогаш, 
во валандовско Јосифово.

СЕ ПРАВИМЕ САМИ, АМА ГОРДИ, 
ОТИ УСПЕВАМЕ ДА ИМАМЕ И 
РАБОТНИЦИ КОИ СЕ СО НАС

Тука во Јосифово, топлото време е 
заштитен знак. Иако некогаш бурните 
дождови знаат да им го уништат плодот 
уште на нива, научени се пак да почнат 
и од нула, ако е тоа потребно. За пак да 
се вратат на точката на успехот од каде 
што паднале. Некогаш и една по друга 
се погодуваат климатски лошите годи-
ни, вели Дејан, но не се предаваат.

- Имам сопствена фирма веќе 16 го-
дини, се вика „Фиги“. Пред да почнам 
да работам од татко ми имав 9 декари 
земја, потоа купивме околу 3-4 хекта-
ри, зедовме и 3-4 хектари од приватни 
лица и исто толку под наем – повторно 
од приватни лица.  Во почетокот рабо-
тевме само со две култури, ама не беше 

исплатливо, бидејќи немавме алтер-
натива ако тие не успеат, раскажува 
Дејан, додека одмора по напорниот ден 
на нива. Сега е сезона на берба која ќе 
трае некаде до април-мај.

- Ама не е поразлично и во другиот дел 
од годината. Практично, работа со зел-
ката има цело време: на лето се копа, 
се наводнува, на зима се бере па и на 
пролет до кај мај, потоа се подготвуваат 
нивите и во јуни е време за расад, зна-
чи годишен циклус, објаснува Дејан. 

Тука во Јосифово, топлото време е заштитен знак. Иако некогаш бурните дождови 
знаат да им го уништат плодот уште на нива, научени се пак да почнат и од нула, 
ако е тоа потребно. За пак да се вратат на точката на успехот од каде што паднале. 
Некогаш и една по друга се погодуваат климатски лошите години, раскажува Дејан 
за „Моја земја“, но не се предаваат

„ЗАЕДНО СМЕ ПОСИЛНИ“ 

НАСЛОВНА СТОРИЈА Предизвици на многудетните земјоделски семејства во ковид-пандемија

е девизата на семејството 
Филови од Јосифово
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Ама немаат само култури на зелка, 
одгледуваат и овошје. Имаат и ка-
линка, грозје, чоколадни јаболки.

Горд на себе Дејан вели дека самите 
си плаќаат и пензинско и здравстве-
но, но и дека успеваат да им платат 
солидни дневници по околу 1200 де-
нари, на работниците кои сезонски 
ги ангажираат. Сепак ковид-кризата 
не ги поштеди ни нив.

- Мораш да дадеш вода и ѓубре, а 
немаш средства, ова е најтешкиот 
период, државата дава кога она има 
пари во касата, а не нас кога ни тре-
ба. Условите на ИПАРД фондовите 
не соодветствуваат за наши услови. 
Лани во март, кога почна пандемија-
та кај нас, зелката дојде до 12 дена-
ри, потоа увозниците беа стопирани, 
па падна на 4. Нема потрошувачка, 

народот не е моќен да плаќа, помош 
плус од државата нема, сам треба да 
се снајдеш, и да планираш што да 
правиш, објаснува Дејан, а Елизабе-
та го поддржува климајќи со главата 
додека внимателно го слуша. 

НАШЕТО Е КОЦКА: НЕ ЗНАЕШ 
КОЛКУ ЌЕ НАБЕРЕШ И ЗА КОЛКУ 
ЌЕ ГО ПРОДАДЕШ

-Ако има цена има и заработувачка, 
ако нема цена нема ни заработу-
вачка. Нашето е коцка, не знаеш ни 
колку ќе набереш ни за колку ќе го 
продадеш, оти можат да се случат и 
природни непогоди, констатираат 
заедно.

Машините и механизацијата се уште 
еден проблем. Нив мора да ги има-
ат, без разлика дали да ги купат како 
нови, или се расипале па треба да се 
поправат. Сепак Филови се среќни 
што успеваат да соработуваат и до-
говорат пласмани со прекупувачи, 
приватни лица па и извезувачи, а 
најголем бенефит имаат од брокула-
та.

-Еве зелката ја купуваме како семе 
6-7 денари, а ја продаваме 4 – апсо-
лутна загуба, ама затоа тука е ки-
неската зелка која оди одлично и 
има висока цена, како и брокулата. 

Не е добро кога нивните цени паѓа-
ат – ама се случува и тоа понекогаш, 
вели Дејан. 

Време е за вечера, Елизабета и по на-
порниот ден не застанува- дечињата 
се гладни. И тие помагаат во чис-
тењето и пакувањето на прокељот, 
што прво се става во 500-грамски 
кесички а после тие во вреќи од по 5 
килограми.

-Некогаш кога пакувам и домашна 
пишуваме истовремено. Седат со 
мене и работат, јас пакувам и им по-
магам, вели Елизабета обидувајќи се 
да го каже на шега за да не изгледа 
дека се жали од напорното темпо. Но 
признава дека е многу тешко да си со 
три деца, од кои едното е во пубер-
тет, средно училиште, а и другите две 
заслужуваат соодветно внимание. 

СЕМЕЈСТВОТО Е НАЈВАЖНО

-Едната ќерка учи во средно меди-
цинско , и недостига дружбата, но не 
е проблематично дете. Сепак онлајн 
комуникација и пријателства не се 
баш замена за нивните излегувања 
и прошетки. Ама ми помага дома: ја 
поставува масата за ручек, некогаш 
ручаме сите заедно со работниците , 
на нога, додека работиме. Потоа таа ја 
раскрева масата, садовите, им помага 
и на братчето и сестричето, вели Ели-
забета со гордост. 

Објаснува дека е многу тешко да се 
обезбедат услови за учење на дале-
чина кога се три деца во прашање.

-Ќерката е на лап топ, но бевме при-
нудени да купиме и таблет за децата, 
на 24 рати, па едното од близнаци-
те е на таблет, а другото на телефон, 

многу напорно и стресно. Малечките 
тренираа ракомет, но заради ковид 19 
останаа периодот дома. Ама децата се 
воспитани да бидат самостојни и не 
се проблематични. Сепак имаат пот-
реба од мајчински разговор постоја-
но, на различни теми. Па за да можам 
да им се посветам и работата да не 
трпи, ми помагаат моите родители, 
како и свекорите, додава Елизабета 
низ насмевка. Нагласува дека во лето 
денот им почнува во 4 наутро па трае 
до кај 10, или пак почнува уште во 20 
часот, па до следното утро. На околу 
3 хектари имаат спроведено систем 
капка по капка што малку им ја олес-
нува работата.

Филови на крајот од денот се среќно, 
здраво и реализирано семејство – 
така се чувствуваат, така и изгледаат. 
Но, двајцата сопружници не ги за-
поставуваат и миговите за себе. Осо-
бено кога тие се спој на задоволство 
и работа, како на пример бројните 
саеми што ги посетиле во организа-
ција на Националната федерација на 
фармери.

-Бевме повеќе пати надвор. Член-
ството во НФФ ни отвори нови види-
ци, не се само прошетките, држуба, 
размена на искуства, учење нови ра-
боти, вели Елизабета на крајот од раз-
говорот. Сепак е време да се средат и 
искапат децата пред да си легнат. l

ДРЖАВАТА МОРА ПОВЕЌЕ ДА ГИ 
МОТИВИРА ЖЕНИТЕ ДА БИДАТ 
ЗЕМЈОДЕЛКИ

Тешко е да си жена земјоделец, осо-
бено во оваа работа што ние ја рабо-
тиме, бидејќи мене само октомври 
ми е помалку работен од останати-
те. Сметам дека државата треба да 
овозможи многу повеќе мотивација 
за регрутирање на жени – земјодел-
ки. 

-Ние сме рамноправни со мажите,  
вредни а некогаш дури и посилни 
од нив. Жени земјоделки и се нео-
пходни на оваа држава, нагласува 
Елизабета.
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ДЕМИСТИФИЦИРАНА ЕНОЛОГИЈА

Пишува: м-р Миле Костов

Вино се произведувало уште во 
предисторијата. Кога можеле 
пештерските луѓе, зошто да е 
комплицирано сега?

Разликата е во неверојатниот напре-
док што го има винарството во послед-
ните години, така што да се произведе 
вино во рангот на софистицираните 
стилови што ги прават модерните ви-
нарии е практично невозможно. Вина-
риите имаат современи лаборатории 
за испитување на грозјето, ширата и 
виното, па врз научни сознанија реша-
ваат во кој момент како да постапат.

Во дополнение на ова, не постои рец-
епт за правење добро вино. Затоа се 
потребни винарите, зашто операциите 
што ги превземаат зависат од конкрет-
ната состојба. Покрај знаењето, на ви-
нарот му е потребно прилично искуство 
што се добива само со пракса или пре-
несено искуство од претходните гене-
рации.
Производството на вино не се учи од 
книги. Тоа би било исто како да научиш 
да возиш кола само читајќи. Мораш да 
ги засукаш ракавите и да ги извалкаш 
рацете. И со текот на времето, ако вни-
мателно забележуваш што се случува, 
искуството ќе дојде.
Сепак е изводливо да се произведат 
релативно пристојни вина во домаш-
ни услови. Веројатно ќе добиете мно-
гу поквалитетно црвено вино, отколку 
бело. За белото ќе ви треба нешто по-
веќе внимание, опрема и дополнител-
ни средства да го заштитите. Ако сте 
со ограничен буџет за набавка опрема, 
почнете со правење црвено вино. Кол-
ку сте подобро опремени, толку ве-
ројатноста да направите добро вино е 
поголема.
За добивање квалитетно вино, најбит-
но е да одберете здраво зрело грозје. 
Притиснете го зрното и извадете ја 
семката. Доколку е зрело, треба да биде 
кафеава. Доколку е барем 75% кафеаво, 
прифатливо е. При изборот на грозјето, 
пробајте го вкусот и аромата. Забеле-
жете и запаметете за идно искуство.
Грозјето треба да се бере рано наутро, 
за да ги задржи квалитетните својства 
и ароматите. Пожелно е да биде умере-
но ладно при мелењето.
Водете сметка периодот од берба на 
грозјето до неговата преработка да 

Како да произведете
вино во домашни услови
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биде што пократок. Доколку не можете 
веднаш да го преработите, посипајте 
калиум метабисулфит (винобран), пре-
тходно растворен во вода. Внимавајте 
да не претерате со количината вино-
бран, зашто може да дојде до проблем 
со започнувањето на ферментацијата и 
подоцнежен несакан сулфитен мирис. 
Дозирањето обично зависи од квали-
тетот на грозјето, од 50-100 mg/l.
На здраво грозје што се преработува 
веднаш, нема потреба да се става ви-
нобран.
Во наши услови, зрело грозје значи 
прилично висока шеќерност. Од овие 
причини пожелно е да се користат се-
лекционирани квасци, за да може ви-
ното да исферментира до крај.
Грозјето треба да биде што е можно 
почисто, во смисла на присуство на 
листови, гранчиња и други материја-
ли што може да се најдат при бербата. 
Пред да се преработи, треба да се ис-
чисти од сите тие материјали. Доколку 
тие влезат во преработката, може да 
дадат несакан вкус на виното. Сакате 
да пиете вино, не чај.
Потоа грозјето се двои од петелките 
и се гмечи, пожелно по тој редослед. 
Треба да се внимава да не дојде до ош-
тетување на петелките. Тие содржат 
танини што не се пожелни во виното и 
му даваат „зелен вкус“.
Смесата од шира и цврсти делови се 
става во садовите за ферментација. 
Доколку претходно нема додадено ви-
нобран, се додаваат селекционирани 
квасци. Во спротивно се чека извесно 
време.
Квасецот треба да се рехидрира спо-
ред упатството на производителот, об-
ично на температура околу 35-40° С. По 
извесно време може да се додаде мал-
ку од ширата. Се чека температурата на 
квасецот во подготовка да се прибли-
жи на температурата на ширата, со цел 
да не дојде до шок на квасецот поради 
големата температурна разлика.
Развиениот квасец се става на повр-
шината на смесата и се дозволува тука 
да се развие. Ова особено доколку се 
работи за грозје со висока шеќерност. 
Потоа смесата се меша.
Во текот на процесот на ферментација, 
на површината на резервоарот се фор-
мира таканаречена капа составена од 
цврсти делови на зрното. Оваа капа 
треба редовно да се потопува. Не смее 
да се остави да се исуши, за да не дојде 
до развивање на оцетни бактерии. Ре-
довното потопување на капата придо-
несува за екстракција на боја и танин. 
Правете го тоа најмалку двапати днев-
но.
Пожелно е температурата на фермен-
тација да е од 28-30 °C. Во мали садови 
веројатно ќе добиете пониски темпера-
тури.
Пожелно е најмалку еднаш дневно да 
ја мерите температурата на ферментот 

и густината на сокот што врие, со ши-
ромер. Тоа ќе ви овозможи да одлучите 
кога да го одвоите виното од цврстите 
делови или да реагирате доколку фер-
ментацијата сопре, а има уште остаток 
на шеќер.  Времето поминато на цвр-
стите делови зависи од зрелоста на 
грозјето, температурата на ферментот 
и стилот што се бара, како и времето 
кога се планира  виното да се конзу-
мира. Правило е дека здраво зрело 
грозје може подолго да се чува со цвр-
стите делови. Колку подолго стои со 
цврстите делови, периодот на зреење 
на виното ќе биде подолг, а виното ќе 
биде поотпорно на оксидација и раси-
пување.
Спротивно на претходново, заболено 
и незрело грозје не е пожелно да се 
чува заедно со цврстите делови. Такво 
грозје би било најдобро да го пресувате 
(изгмечите) и да го ферментирате само 
сокот по технологија на правење бели 
вина. На тој начин ќе добиете розе.
Кога ќе заклучите дека виното има до-
волно добра боја, вкус и екстрахирани 
танини, одвојте го од цврстите делови. 
Најдобро е да го издвоите виното от-
како целосно ќе ферментира. Ќе забе-
лежите дека по извесно време, капата 
пропаднала. Тоа значи дека виното е 
исферментирано и може да се отточи 
од садот.
Цврстите делови и она малку вино што 
останало, можете или да го испресува-
те и да го чувате одделно, или од него 
да испечете ракија.
По пресувањето, се остава да заврши 
ферментацијата на шеќерот во алко-
хол. Ова е таканаречен процес на тивка 
ферментација, за време на која виното 
ферментира до сувост (без остатоци од 
шеќер).

Доколку од некоја причина сакате 
виното да биде слатко, или фермен-
тацијата запрела, а не сте можеле да 
ја рестартирате, чувајте го виното на 
ладно, и настојувајте да го испиете 
пред да се стопли времето.
Во фазата на одвојување од цврстите 
делови може да се случи јаболковом-
лечна ферментација, која како резул-
тат продуцира хармоничен и мек вкус. 
Во нови садови, нова визба и висока 
хигиена, првата година веројатно нема 
да дојде до ваква појава.
Во оваа прилика да напоменам дека 
при производството на вино како и при 
производството на секој друг прехран-
бен артикл, потребна е многу висока 
хигиена. Во виното не виреат штетни 
бактерии по човекот, заради алкохо-
лот и киселоста, што се непријателска 
средина за патогени бактерии, но за да 
добиеме квалитетно вино, хигиената 
мора да биде беспрекорна.
Откако површината на виното ќе се 
смири, значи завршиле фермента-
циските процеси. 3-4 дена после ова, 
виното внимателно се преточува во 
друг сад, така што се внимава да се од-
вои од грубиот талог. Доколку навре-
мено не го сторите ова, виното се за-
душува, талогот почнува да се распаѓа, 
што резултира во непријатен мирис на 
расипано јајце.
Во оваа фаза може да се спроведе по-
лесно бистрење на виното. Обично на 
100 литра вино се доволни 1-3 белки од 
јајце. Од жолчките направете си богат 
омлет. Бистрењето ќе го омекне вино-
то.
После бистрењето, преточете уште 
еднаш и оставете го да зрее. Може-
би ќе сакате тоа да биде во дабови 
буриња. Само да напоменам дека 
виното добива само од нови или мал-
ку користени и репарирани буриња. 
Стари буриња немојте да користите. 
Дрвото е тешко за чистење и сте-
рилизирање и може да пренесе не-
пријатен мирис.
Во недостиг на дрвени буриња, виното 
најдобро зрее во иноксни или стакле-
ни садови. Погрижете се температура-
та на чување да биде 15-20° C.
Многу е важно виното на време да се 
одвојува од талогот, како и да се доз-
воли ограничена аерација. Обично се 
потребни неколку преточувања пред 
филтрација.
Кога ќе достигне зрелост (што ќе го 
утврдиме со дегустација во одреде-
ни интервали), виното се филтрира и 
лесно сулфитира (се додава винобран, 
не повеќе од 100 mg/l). Не е потреб-
на стерилна филтрација доколку се 
работи за суви и здрави вина кои ја 
завршиле јаболковомлечната фер-
ментација. Следува полнење во ши-
шиња. Виното добива во квалитет 
кога зрее и во шишето, под услов да 
се чува на температура од 15-20° C 
и да било квалитетно затворено. l
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ИЗГЛЕД И КАРАКТЕРИСТИЧНИ 
ОДЛИКИ НА РАСАТА
Расата кози дамаскус е автохтона раса, 
со потекло од Сирија, но се среќава во 
речиси сите земји од Блискиот Исток 
(Израел, Египет Либија, Либан, Јордан, 
Мароко, Алжир, Кувајт и др.). Позната е 
и под други имиња, како Шами коза, Да-
маску и сл.  
Заради одличните производни својства, 
извезувана е  во многу други земји од 
Европа и светот како: Грција, Кипар, 
Турција, Малезија и многу други. Со дол-
гогодишно одгледување и селекција, 
одредени земји како Кипар, создале 
свој унапреден вариетет на расата т.н. 
Кипарски дамаскус, кој по своите произ-
водни својства, значително ја надмину-
ва првично увезената популација.   
Силно изразена карактеристика на ра-
сата се долгите уши, чија должина се 
движи од 25-35 см. Расата е доста круп-
на со импресивен изглед, со висина на 
гребен до 85см кај женски и до 100см кај 
машки грла. Живата маса кај женските 
единки се движи од 60-90 кг, додека кај 
машките таа може да достигне и до 130 кг.
Главата е со карактеристична грпка во 
носниот дел (т.н. римски нос), кој е осо-
бено изразен кај машките грла (Слика 1), 

Кози од расата 
дамаскус (Damascus)

СТОЧАРСТВО

и е расова карактеристика. Доколку не 
постои грпката, во тој случај се работи 
за одреден мелез (мешавина) со други 
раси. Рогатоста е присутна и кај двата 
пола, иако и безрогатоста се прифаќа 
како стандард на расата. 
Телото е покриено со густи и долги 
влакна (козина), кои го штитат од студ, 
но и од топлото време. Бојата на влак-
ната е црвеникаво-кафеава, но може 
да се забележат и единки со темно-

кафеава и бледо-жолта боја (Слика 
2). Кај одреден мал процент од живот-
ните (околу 10%), може да се сретнат 
бели дамки по телото, нозете и лицето, 
а кај исклучително мал број животни, 
може да се јави и целосно црна боја на 
влакната, како резултат на присуство 
на рецесивен ген во популацијата. 
Животните со црна боја (Слика 3) не 
се сметаат за чисторасови грла. Обет-
ките се присутни и кај двата пола. Ко-
зите може да се одгледуваат во мали 

и големи стада, се разбира доколку се 
поседува доволно простор за сместу-
вање и исхрана. Најчеста големина 
на стадото е од 200-300 грла, но не се 
ретки и оние со 500 грла кози.

ОДГЛЕДУВАЧКИ СИСТЕМИ НА РАСАТА
Расата е една од најдобрите со дво-
ен производен правец во земјите на 
Блискиот Исток, под полу-интензивни 

Пишува: Проф. д-р Никола Пациновски

Слика 1. Јарец од 
расата дамаскус, 
со јасно изразена 
грпка на главата

Слика 3. Дамаскус 
(мелез) јаре со црна 
боја, без изразена 
грпка на главата

Слика 2. Стадо кози 
од расата дамаскус
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и интензивни системи на одгледување, 
која има висока плодност и висока мле-
ко-продукција. Може да се одгледува и 
во екстензивни услови, но на тој начин 
постигнува многу помали производни 
резултати. 

РЕПРОДУКТИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Во однос на репродуктивните карак-
теристики, расата кози дамаскус се 
смета за ранозрела и сезонски поли-
естрична раса. Репродуктивната се-
зона започнува кон крајот на Август 
и истата продолжува до средината 
на месец Декември. Првиот еструс 
кај младите кози (ѕвиски) се јавува на 
возраст помеѓу 7 и 9 месеци (220-270 
дена). Живата маса на женските грла 
(ѕвиските) на таа возраст изнесува 42-
54кг, во зависност од типот на раѓање 
(единец, близнак итн.). 
Ваквите карактеристики овозможува-
ат ран влез на јарињата во продуктив-
на фаза од животот (т.н. продуктивен 
период), на возраст од 12 до 14 месеци 
(360-420 дена). Карактеристично е што 
репродуктивната активност на козите 
од оваа раса, се обновува после 43±9 
дена (т.н. пуерперален период). Плод-
носта (Fertility) е средна до висока, 
односно изнесува помеѓу 80-90%, која 
всушност претставува карактерис-
тика на најголемиот број раси кози во 
светот со висока млеко-продукција. 
Бројот на добиени јариња (Prolificacy) 
во просек изнесува околу 1,80 јариња/
коза, (Слика 4).      

ПРОИЗВОДНИ ПЕРФОРМАНСИ НА 
РАСАТА
Доколку се применува полу-интензи-
вен систем на одгледување, расата 
манифестира умерено високи произ-
водни перформанси. Породната маса 
е висока и се движи помеѓу 3,5-5,5 кг, 
во зависност од типот на раѓање и по-
лот. Инаку податоците околу тоа какви 
се потребите од храна за прираст пред 
и после одбивање на јарињата, во ли-
тературата се доста оскудни и мали. 
Труповите на јарињата од оваа раса се 
помалку масни, во споредба со јагнеш-
ките трупови, кога се споредуваат при 
слична кланична тежина или возраст. 
Рандманот на јарешките трупови из-
несува околу 50,3% (на возраст од 120 
дена), со 55% содржина на мускул и 
26,8% содржина на масти во вратниот и 
останатите најдобри делови од трупот. 

ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕКО
Дамаскус расата кози, припаѓа на 
расите со двоен производен правец 
(месо-млеко). Молзењето главно за-
почнува после одбивање на јарињата, 
но исто така и за време на дојниот пе-
риод, со оглед на тоа што големи ко-
личини на млеко остануваат во вимето 
без да бидат искористени од страна 
на јарињата. 
Така на пример праксата во Кипар, 
при одгледување на јарињата од оваа 

раса е само две јариња да се дојат на 
виме, додека јарињата од легла со по-
веќе од две, се носат во посебни т.н. 
вештачки единици, каде се дојат од 
т.н. вештачки мајки. 
Просечната лактациска (годишна) 
млечност кај оваа раса, вклучувајки 
го млекото до и после одбивање на 
јарињата, се движи од 350-650 кг по 
коза. Забележана е максимална мле-
чност и до 1000 литри/коза, а во пе-
риодот на т.н. пик млекопродукција, 
кај одредени грла забележана е мле-
чност од 5-9 литри/ден. 
Количината на млеко, исцицана од ја-
рињата во текот на дојниот период, се 
движи помеѓу 190 и 240 кг, во завис-
ност од должината на дојниот период 
(35–80 дена). Тука се мисли на целото 
млеко кое се наоѓа во вимето, во те-
кот на дојниот период. Поради ваква-
та голема количина на млеко, која се 
губи со цицање на јарињата, во некои 
напредни фарми, каде се применува 
интензивен систем на одгледување, 
јарињата веднаш после раѓање се од-
делуваат од нивните мајки и се одгле-
дуваат во посебни единици, каде се 
хранат со замена на млеко и концен-
трати. 
Производството на комерцијално 
млеко (за продажба) е исто така ви-
соко и се движи од 200-350 кг по коза 
во текот на лактацијата, во зависност 
од системот на одгледување и нивото 
на исхрана. Должината на лактација 
изнесува помеѓу 5 и 9 месеци, иако и 
лактациите од 1 година не се ретки. 
Просечниот процент на масти во мле-
кото се движи помеѓу 3,8 и 4,5%, доде-
ка просечната содржина на протеини 
е помеѓу 4,0 и 4,8%, што за козјо млеко 
претставуваат доста високи параме-
три.
Добра одлика на расата е што, мол-
зните кози реагираат позитивно на 
висока содржина на протеини во 
исхраната (крмните смески), преку 
зголемување на производството на 
млеко, како и на одржување на лакта-
цијата на високо ниво на продукција 
подолг временски период (перзистен-
ција).

ПРИМЕР НА ФАРМА СО КОЗИ ОД 
РАСАТА ДАМАСКУС, ВО КИПАР. 
Козите на оваа фарма се увезени од Си-
рија, во 1929 год. Фармата е лоцирана 
во јужниот дел од островот Кипар, (око-
лу 45км од градот Лимасол). Се наоѓа 
во ниска ридска област, на надморска 
височина од 50м. Во областа преовла-
дуваат температури од 5-20°C, во зим-
скиот и од 28-35°C во летниот период. 
Влажноста на воздухот во летните ме-
сеци варира помеѓу 40-60%. Фармата 
во 2004 год. располагала со 460 молзни 
кози, кои се молзеле двапати на ден 
(двократно молзење), во еднакви вре-
менски интервали: утринско молзење 
во 5:00 часот и вечерно молзење во 
17:00 часот. Системот на одгледување 
користи не само сезонски карактер за 
припуст (оплодување) на расата, туку и 
синхронизација и индукција на еструс 
со вештачки (хормонски) препарати, 
за време на анестралниот (вонестру-
сен) период од годината. Главната и 
основна цел на ваквиот начин на про-
изводство е да се обезбеди повеќе или 
помалку редовно и континуирано снаб-
дување на блиската млекара со млеко.
На фармата не се практикува вештачко 
осеменување. Парењето на женските 
единки се врши со помош на одбрани 
јарци (прчеви), со цел да се врши точ-
на идентификација на родителите, при 
што се користи шема на парење, каде 
на 25 кози се доделува едно машко грло 
(јарец). 
Фармата не практикува јарињата да 
цицаат млеко од мајките. Сите јариња, 
се отстрануваат од нивните мајки, вед-
наш после раѓање и се префрлаат во 
посебна единица за одгледување на 
младите, каде во текот на два дена 
добиваат колострум и/или замена за 
млеко (ad libitum-по желба), за период 
од 45±3 дена, кога јарињата целосно 
се одбиваат. Во текот на овој период 
јарињата цело време имаат на распо-
лагање концентрат (18% протеини) и 
луцеркино сено, исто така по желба (ad 
libitum). Тука имаат и постојан пристап 
до свежа вода, преку автоматски поил-
ки, кои се дизајнирани за напојување 
на јариња. 

Слика 4. Јариња од 
расата дамаскус
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После одбивањето т.е. прекинување 
на исхраната со млеко, сите јариња 
се префрлаат во посебни боксови 
за гоење, каде се хранат со концен-
тратни смески (18% протеини) и сено 
од јачмен (ad libitum), до возраст од 
120 дена. На оваа возраст одбраните 
машки и женски јариња за приплод, 
се одделуваат во посебни боксови, 
каде се сместуваат по 25-30 грла во 
бокс. И тука исхраната се врши со 
концентратни смески (14% протеини) 
и сено од јачмен (ad libitum). За пери-
од од 4 месеци (120 дена), женските 
јариња достигнуваат тежина од 30-
34кг, додека машките од 33-36кг. Сите 
животни селектирани за приплод на 
возраст од 4 месеци, влегуваат во 
период на интензивна имунизација 
односно интензивна ветеринарно-
здравствена заштита. 
Приплодната (возрасна) телесна те-
жина на козите се движи од 60-80кг, 
додека на јарците од 80-100кг. Жен-
ските грла (ѕвиски), во приплод се 
припуштаат во период на рана пу-
бертетска фаза, кога ќе го пројават 
првиот еструс (помеѓу 220 и 270 дена 
од возраста) и истите се користат за 
период од 5,5-6 години (5 раѓања), 
кога се продаваат на други фармери 
или пак се користат за месо (се колат).
Јарците во приплод се внесуваат 
на возраст од 9 месеци, и истите во 
производство се користат максимум 
2 приплодни години, заради избег-
нување на инцест (парење во блиско 
крвно сродство). Парењето во блиско 
крвно сродство се минимизира со од-
делување на машките од женските 
грла, во посебни боксови, така што се 
припушта парење само помеѓу един-
ки кои најмногу се во трет степен на 
сродство. 
Сите кози, веднаш после породу-
вањето, се молзат, при што колостру-
мот се користи за исхрана на јарињата 
кои се одделени во посебни боксови. 
Од третиот ден, започнува молзењето 
на комерцијално млеко. Вообичаено 
молзењето трае 305 дена во годината 
(двократно), се до моментот, додека 
дневната количина на млеко не падне 
под 1кг, кога козите започнуваат да се 
молзат еднаш дневно. 

За завршена лактација се смета онаа 
која траела 305 дена, освен доколку 
некоја коза не забременила порано, 
па истата се тргнува од производ-
ство 60 дена пред породување (ко-
зење). Не се препорачува козите да 
се молзат подолго или пократко од 
305 дена лактација.
Системот за исхрана на молзните 
кози се состои од концентрат, кој во 
себе ги содржи следните компонен-
ти: 40-50% јачмен, 20-30% кг пченка, 
15% соја (или друга протеинска ком-
понента), а останатиот дел припаѓа 
на сол, креда, витаминско-минерал-
на смеша и сл.
Дополнително на ова во дневниот 
оброк на козите им се додава и ка-
баста храна (луцеркино и цереално 
сено, слама и сл.), кои им се даваат 
ад либитум до моментот кога днев-
ното производство на млеко ќе падне 
под 1,5 кг. 
Во однос на производството на мле-
ко кај кози, од различна возраст, нај-
високо производство е утврдено кај 
кози во трета лактација, а после тоа 
производството има тенденција на 
намалување. Просечното производ-
ство на млеко за четири контролни 
години изнесувал 687,2 кг/коза, до-
дека просечното производство на 
јариња по коза за истиот период из-
несува 2,41 јаре. Просечното произ-
водство на млеко за козите од чети-
рите различни возрасти (1-4 години 
возраст), изнесува 680,87 кг/коза, 
додека просечното производство на 
јариња за козите од иста возраст из-
несува  2,23 јариња.
Анализирајки го производството на 
млеко по коза, врз основа на возра-
ста, може да се заклучи дека кози-
те во трета лактација т.е. на трето 
јаре имаат највисоко производство 
на млеко (726,9 кг), додека најмало 
производство е забележано кај кози 
во прва лактација односно на прво 
јаре (635,2 кг). Производството на 
млеко кај козите во втора лактација 
изнесува 674,9 кг, додека кај оние во 
четврта лактација 686,5кг. Најголем 
број јариња по коза, е утврден кај 

козите во четврта лактација (2,60), 
додека најмал кај козите во прва 
лактација (1,92). Кај козите во втора 
и трета лактација е утврдено просеч-
но производство од 2,09 односно 2,31 
јаре по коза.   
Просечната жива маса на машките и 
женски јариња од дамаскус расата 
на кози изнесува 4,37 односно 3,91 кг. 
Генерално козите од расата дамаскус 
се извонредни, силно прилагодливи 
(високо-адаптибилни) и многу издр-
жливи кози. Искуството од другите 
локални фарми во Кипар, како и од 
фармите од земјите извознички, ука-
жува на тоа дека, козите од оваа раса 
може да се одгледуваат во чиста крв, 
но и за вкрстување со други раси 
заради унапредување на производ-
ството на млеко кај локалните раси.

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА 
КОЗИ ОД РАСАТА ДАМАСКУС

Предности:

• Скромна раса, погодна за одгледу-
вање во различни климатски зони,

• Поседува силен мајчински ин-
стинкт,

• Раса со висока продуктивност, 
пред се млеко и месо,

• Вкусно млеко без непријатен ми-
рис, погодно за пиење и прера-
ботка, 

• Погодно виме за рачно, но и ма-
шинско молзење, 

• Раса со мирен темперамент,

• Не е многу пребирлива за храна,   

• Расата е користена за добивање 
на други познати раси кози во 
светот. Така на пример оваа раса 
е искористена како основа за 
создавање на високо-млечната 
англо-нубиска раса кози, која е 
вкрстувана со автохтони англис-
ки млечни раси кози,

• Солидна плодност, која во просек 
изнесува 2-3 јариња при козење. 

Недостатоци:

• Тешко се наоѓа чисторасова од-
носно чистокрвна коза од расата 
дамаскус. Поради тоа се препора-
чува купување на вакви грла само 
од регистрирани производители, 
кои издаваат и соодветна доку-
ментација за потеклото, 

• Цената на педигрираните грла е 
доста висока. Па може слободно 
да се каже дека козите од оваа 
раса се едни од најскапите во 
светот, 

• Имаат неспецифичен и понекогаш 
застрашувачки изглед, па поне-
когаш ги одвраќаат одгледувачи-
те од желбата за одгледување. l

СТОЧАРСТВО
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СТОЧАРСТВО

За расата говеда
Ангус или 
Абердинангус 
(Aberdeen Angus)
Пишува: Проф. д-р Ѓоко Буневски

Настанок на расата: За консо-
лидација на оваа раса познати 
се двајца одгледувачи: Hugh 
Watson од Angusshire и William 

M’Combie од Aberdeenshire, кои во пе-
риодот после 1775 година со одгле-
дување во блиско крвно сродство ја 
добиле оваа гојна раса. Така добиле по-
томство со поголема раностасност, по-
добрена меснатост и поголема маса на 
телото. Здружението на абердинангус 
званично е формирано во 1879 година. 
Во 1862 година оваа раса е внесена во 
главната матична книга (Herd Book). 
Многу позната е кравата Old Grammie 
од стадото Watson, родена 1824 година, 
која живеела 35,5 години и била мајка 
на 25 телиња до својата 29-та година, 
така што 24 од нив ги издоила. 
Општи особини за расата: Ангус спаѓа 
во средни интензивни раси со средна 
големина на телото. До крајот на XIX век 
се одликувала со помал формат, раноз-
рела и со длабок валчест труп со кратки 
нозе. Како таков тип денес може да се 
најде само во првобитните подрачја на 
одгледување. Современиот тип ангус 
е сосреден обем, ранозрел и со добра 
мускулозност со малку создавање лој. 
Има одличен квалитет на месото, по-
себно во поглед на мраморираноста, 
како и висок степен на плодност. Ран-
дманот на месото кај оваа раса е око-
лу 60-65%. Кај оваа раса не е пожелна 
примена на интензивно гоење. Може во 
текот на целата година да се одгледува 
слободно на паша или комбинирано. Се 
користи и за одгледување по системот 
крава-теле. Млечноста е на средина 
меѓу шортхорн и херефорд, толку колку 

да може да го исхрани телето. Висина-
та на гребенот кај кравите е во просек 
125 cm, а жива масата на телото е 550-
600 kg, а биковите 135 cm и 750-900 kg. 
Женските телиња при раѓањето имаат 
телесна маса од 25 kg, а машките од 28 
kg.
Опис на расата: Ангусот има мала гла-
ва, широк и меснат долг труп, поставен 
на кратки нозе. Се одликува со полна 
мускулна маса на плешките, слабините 
и бутовите и мала пропорција на коски-
те и нус-производите во труповите. Ко-
жата, видливите слузници и папците се 
пигментирани црно. Телото е покриено 
со црни сјајни влакна. Мали бели по-
лиња кај ангус се дозволени назадните 
делови и вимето, односно тестисите. 
Имаат добра адаптација на климатски-
те услови.
Одгледувачите на абердинангус на-
стојуваат да создадат тип со поголем 
формат на телото, со што се губи на 
квалитетот и раното созревање, а се 
зголемува кланичната маса, со што се 
вклопува во современите системи за 
производство на младо говедско месо. 
Распространетост: Поради својата от-
порност на ниски и високи температу-
ри и способноста за гоење, широко е 
распространета. Се одгледува во САД, 
Нов Зеланд, Аргентина, Русија, Кина и 
во другиземји. Синоними за оваа раса 
се ангус (Angus), северношкотско шуто 
(Northern Scotish Polled) и шут Ангус 
(Polled Angus). 
Црвен ангус (Red Angus). Оваа раса е 
варијанта на ангусот која има црвена 
боја на влакното и со слични екстери-
ерни, производни и репродуктивни 
особини како и црниот ангус.

Предности во одгледувањето Ангус 
говеда се:

• Високо квалитетно месо со добра мра-
морираност,

• Месото има специфичен вкус и мирис, 
• Има цврста конституција и добра от-

порност на големи температурни раз-
лики, 

• Бара минимални предуслови за него-
во одгледување, споредено со некои 
други гојни раси говеда, 

• Многу добро се одгледува на пасишта, 
има добра конверзија на храна во 
месо, како и при исхрана со сено, 

• Има лесни отелувања (партуси) на 
кравите, со мал процент на абортуси и 
инцидентни породувања, 

• Новородените телиња се со добра ви-
талност и кои остануваат со мајката 
без потреба од посебна нивна нега од 
страна на фармерот, 

• Постигнува релативно добри дневни 
прирасти, 

• Говедата од оваа раса се долговечни 
и со голема адаптациска способност, 

• Дава солидни резултати како при сло-
бодно одгледување на пасишта, така 
и при интензивно гоење во штали. 
Потрошувачите на месо особено го 
ценат месото добиено од ангус говеда 
кои се одгледуваат на паша, 

• Во повеќе земји се применува и ком-
бинирано одгледување на ангус го-
веда на пасишно и полуинтензивно 
гоење (тов) на јуниња,

• Бара минимална употреба на работна 
рака за нивно одгледување,

• Може да се одгледува и на отворени и 
полуотворени штали,

• Поради горенаведените факти, Ангус 
говедото е застапено во многу земји 
и на повеќе континенти во светот. l

Црн Ангус 
(бик)

Црвен Ангус

Црн Ангус 
(крава и теле)
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Пергата
извор на животот
на младитe пчели

Пергата
извор на животот
на младитe пчели

ПЧЕЛАРСТВО

Често се вели дека поленот и 
пергата се едно исто. Сепак, 
постојат разлики: поленот е 
производ на цветните праш-

ници, кои по созревањето пукаат, по 
што  поленот им станува достапен 
на пчелите. За време на собирање-
то, пчелите го мешаат со секрети  од 
своите плунковни жлезди и во форма 
на мали топчиња на задните нозе го 
пренесуваат во кошницата. Тоа е та-
канаречениот суров полен, кој пчела-
рите го одземаат од пчелите со раз-
лични фаќачи, потоа истиот го сушат 
на температура од 38-41 °C, сè доде-
ка неговата влажност не падне под 
10%. Некои автори наведуваат дека 
поленот може да се чува свеж (без 
сушење), измешан со кристализиран 
мед или шеќер во прав или длабоко 
замрзнат. За пчелите, поленовите 
зрнца  се извор на протеини, масти, 
витамини, минерали и други суп-
станции кои обезбедуваат животни 
процеси. Честа дилема е дали поле-
нот е пчелен производ. Јас би рекол 
ДА, за нас пчеларите што го одзема-
ме и го користиме, но за пчелите НЕ, 
бидејќи за неа тој претставува само 
суровина што е основа на пчелен 
производ наречен ПЕРГА.

Пишува: Проф. Ѓоко Зечевиќ

Што е перга?  Животот на пчелите е 
условен од постоење на соодветно 
количество поленов прав  во кош-
ницата во поинаква форма од онаа 
што пчелите ја донеле од растенија-
та. Оваа различна форма се нарекува 
перга. Значи, перга е ферментиран 
полен што пчелите го носат и го смес-
туваат во работнички ќелии, а други, 
домашни пчели, ја преземаат поната-

мошната „постапка“ при нејзино под-
готвување и ферментација за подолго 
складирање и подоцнежна употреба. 
Оваа понатамошна „постапка“ е ба-
лансирање и внимателно мешање со 
мандибулите, со додавање на секрети 
од нивните жлезди. По оваа постапка, 
пчелите ја компресираат смесата со 
главите во ќелијата не повеќе од по-
ловина од нејзиниот волумен.
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Млечно киселата ферментација на по-
ленот под дејство ензимите од медот, 
секрети на жлезди и микроорганиз-
ми, за 15 дена го претвора поленот во 
перга. За време на ферментацијата, се 
акумулира млечна киселина (до 3,2%), 
што, во содејство со соединенија кои 
имаат антибиотски својства, обезбе-
дува конзервација на перга ( Кривцов 
и Лебедев, 2000). Во  саќето,  вака фер-
ментираниот полен, односно перга, е 
микробиолошки стерилен и тешко се 
расипува, бидејќи млечната кисели-
на го онемовозможува развојот на кој 
било квасец.  

КОЈА Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ 
ПОЛЕНОТ И ПЕРГАТА?

1)  Хемискиот состав на пергата е сли-
чен на хемискиот состав на поленот, 
но вредностите се разликуваат. Во 
пергата има повеќе шеќер, како ре-
зултат на додавање на нектар и мед.  
Учеството на протеини е за 20%, а на 
мастите за 9% поголемо. Исто така, 
пергата содржи многу повеќе млеч-
на киселина отколку поленот. Во 
однос на квалитетот и квантите-
тот, содржината на аминокисе-
лини во пергата е еднаква на 
аминокиселините во телото 
на пчелата што значително 
се разликува од поленот.

2) Составот на перга е 
добро избалансиран, 
бидејќи некои расте-
нија не ги содржат сите 
потребни аминокисели-
ни, витамини и минера-
ли. Поленот од глуварчето 
може да се земе како пример! 
На поленот од глуварчето му 
недостасуваат три есенцијални 
аминокиселини, а пчелите не мо-
жат да одгледаат потомство само 
на неговиот полен!

3) Пчелите користат полен само како  
ферментирана перга, и никогаш во 
нејзиниот оригинален облик на свеж 
полен.  

4) Нутритивната, енергетската, како 
и биолошката вредност на пергата е 
многу поголема од онаа на поленот. 
Пергата има стабилен хемиски состав 
бидејќи е конзервирана од самите  
пчели. Контаминацијата е исклучена, 
а загубата на витамини и аминокисе-
лини е сведен на мимумум.

5) Поленот е многу подложен на ра-
сипување, особено ако не се внимава 
при процесот на негово собирање и 
складирање. Причината е постоење 
на голема количина на гливици, кои се 
разможуваат брзо во влажен полен.

6) Поленот  за време на сушењето губи 

некои витамини и аминокиселини, па 
ако на пчелите им додадеме полен 
складиран една година во фрижи-
дер, пчелното семејство ќе одгледа  
56% помалку легло од оние пчелни 
семјства кои добиле свеж полен!

7) Поленот по една година губи по-
веќе од половина, а по две години сите 
вредносни својства, додека пергата 
без квалитативни промени, на суво и 
ладно место, може да се чува до 17 го-
дини ( Кривцов и Лебедев, 2000).

КОИ СЕ ПРИДОБИВКИТЕ ОД 
СОБРАНАТА ПЕРГА?

Иако пчеларите многу ретко соби-
раат перга, овде треба особено да се 
нагласи дека собирањето на перга е 
многу профитабилно од економски 
аспект! Како прво, пергата има ви-
сока цена на пазарот, а причината е 
веќе наведена во нејзиниот баланси-
ран хемиски состав и должината на 
складирањето, а особено нејзината 
примена во прехранбената индус-
трија, но, исто така е перспективна и 
во медицината и козметиката! Пер-
гата е исклучително важна за луѓето 
бидејќи е богата со квалитетни про-
теини, есенцијални амино и масни ки-
селини, витамини, јаглени хидрати и 
други биолошки активни супстанции. 

Ако некое лице го користи, тоа пред 
сè го зголемува имунитетот и адап-
тивните способности на организмот 
и го намалува заморот. Пергата  се 
користи во третман на колитис, хро-
ничен запек и хепатитис. Многу им 
помага на мажите во лекувањето на 
хронично воспаление на простатата 
и импотенција. Се применува и како 
дел од терапијата во третманот на за-
болените крвни садови и ја спречува 
артериосклероза. 

МОЈОТ НАЧИН НА СОБИРАЊЕ ПЕРГА

Јас интензивно собирам перга во пе-
риодот од 15 мај до 15 јули. Користам 
две техники, кои се разликуваат во го-
лемината на рамките. За ова, издвоју-
вам пчелни кошници  кои ги носам на 
10 км оддалеченост од мојот  стацио-
нарен пчеларник. Пчелните семејства  
мора да бидат силни. Половина кош-
ници се со полу-наставци (медишни 
рамки), а другата половина се со две  
рамки со иста големина. Во исто 

време, во пчелни кошници  со исти 
рамки (ДБ), формирам изолатор 

за матицата на три рамки во гор-
ниот дел на пчелната кошница, 

бидејќи истовремено собирам 
и  матичен млеч.

Во долниот дел накошни-
цата има постаро и по-

темно саќе, во кошни-
цата постојано треба 
да имаат протеинска 

храна во форма на мед-
но пергна погача, а  во 

текот на денот додавам 
мали количини на сируп во 

сооднос 1: 1. Пергата ја одзе-
мам  4-5 пати во наведениот 

период. Рамката со перга што 
ја вадиме, мора да биде во кош-

ницата најмалку 15 дена, бидејќи  
ферментација на поленот трае тол-

ку. Исто така, перга собирам и кон на 
крајот од главната паша кога ги под-
готвувам пчелите за зимата. Во кош-
ницата оставам околу 2 кг перга во 
пчелните кошници, и ако има повеќе 
од тоа, истата ја  вадам! Иако во мо-
дерното пчеларство постојат различ-
ни начини на  вадење на пергата од 
рамките, мојата сопруга ја отстранува 

„зрелата“ перга со механичка пумпа во 
тегли и ја чувам на суво и ладно ме-
сто на температура од 0-15 степени до 
употреба.

КОРИСТЕЊЕ НА ПЕРГАТА

На рамките  со бело младо саќе, со ос-
тар нож го сечеме истото на тесни пар-
чиња, го потопуваме во мед, што потоа 
е готов за конзумирање. За продажба, 
мешам перга со кристализиран ли-
вадски мед во сооднос: 920: 50 или 
900: 100 (мед: перга)! l
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Воведување на 
машинска резидба на 
зрело во лозарството

Резидбата е најважна агроте-
хничка мерка со која однапред 
се планира приносот и квали-
тетот на грозјето. Скоро секоја 

сорта на грозје си има свој генетски 
потенцијал на родност, па спрема тоа 
и секоја сорта си има своја специ-
фична резидба со која се остваруваат 
најдобри приноси и квалитет на пло-
довите. Најчесто применуван систем 
за резидба кај трпезните и винските 
сорти на грозје е Двокрак Гиов начин. 
Овој систем овозможува најправилен 
распоред на ластарите и гроздовите 
на формираната кондурица и потпор-
ната конструкција. Нема меѓусебно 
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поклопување и засенчу-
вање на ластарите, и се 
врши лесна заштита. 
Науката потврдила 
дека првите ластари 
на кондурицата кои 
се најблизу до стеблото лево 
и десно, располагаат со најсилна 
енергија и тие даваат најкрупни и 
најквалитетни плодови. Токму при 
формирањето на кондурицата Дво-
крак Гиов начин на резидба, првиот 
ластар лево и првиот ластар десно се 
режат на две папки, а вториот ластар 
лево и вториот ластар десно се режат 
на пет па и повеќе папки зависно од 
сортата,и се врзуваат за жицата од 
потпорната конструкција. Бидејќи 
најблиските ластари до стеблото 
лево и десно се со најсилна енер-
гија и даваат најквалитетни плодо-
ви, за наредната година од првото 
кондирче лево и првото кондир-
че десно,најдолниот летораст 
се реже на две папки, а од 
вториот ластар на кондирот 
се оставаат лакови од кои за 
наредната година се очеку да 
дадат принос. Лаковите кои претход-

ната година дале принос во целост 
се отстрануваат со резидба-

та. Ваквиот начин на ре-
зидба овозможува конти-
нуиран квалитет и принос 
на грозјето и постојана 
виталност на лозата.  Со 

воведувањето на машинска 
резидба на зрели ластари во 

лозарството, ќе доведе до значител-
но поевтинување на производство-
то на грозје. Со воведувањето на 
електричната ножица скоро за два 
пати па дури кај поедини кројачи и 
за дваипол пати се зголеми ефектот 
на резидба во единица време. Со во-
ведување на машинска резидба на 
лозата секоја година ќе се оставаат 
повеќе родни папки вдолж целата 
кондурица, и ќе дојде до меѓусебно 
засенчување на леторастите. Пре-
големиот број на ластари повлекува 
ангажирање на дополнителна работ-
на рака за нивно проредување, но и 

тие ластари кои ќе се остават ќе да-
дат плодови со по слаб квалитет од 
оние плодови кои ќе ги дадат лас-
тарите од формиран Двокрак Гиов 

начин. Со долгогодишна примена на 
машинска резидба доаѓа до издол-
жување на кордуницата и нејзино 
здебелување. Во услови на по ма-
сивна кондурица науката потврдила 
дека лозата троши непотребно голе-
ма енергија за градење на нејзината 
дрвесина, и се намалува нејзината 
виталност, и дава по не квалитетни 
плодови, и се скратува долговеч-
носта на лозата. На виновата  лоза 
се раѓат плодови од кои се произве-
дува светиот напиток  ВИНО. Затоа 
рекле дека виното се раѓа на лозата. 
Со каков квалитет ќе биде грозјето, 
со таков квалитет ќе биде и виното. 
Што повеќе се заменува човечката 
рака во резидбата на лозата, толку 
повеќе ќе се произведува поне ква-
литетна суровина за производство на 
вино. Квалитетното вино секогаш ги 
оправдува вложените средствата за 
сопственото производство. l
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