
број 135
декември 2020
www.nff.org.mk

ЧЛЕНСКО МАШИНИ ЗА ВАДЕЊЕ НА 
КОРЕНЕСТ ЗЕЛЕНЧУК

Складирање на 
зеленчук

Одгледување 
на питом 
костен

Нови 
технологии во 
рибарството

Зазимување  
на пчелите



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

СОДРЖИНА

СТОЧАРСТВО: ФАРМА НА 
БИКОВИ ВО БЕРОВО

АКТУЕЛНОСТИ: СЕЗОНСКИ 
РАБОТНИЦИ

КОЊАРСТВО: 
МАКЕДОНСКИ АФТОХТОН 
КОЊ

ВЕТЕРИНА: 
АМЕРИКАНСКА СВИНСКА 
ЧУМА

„Моја земја“, 
декември\2020, бесплатен примерок
Издавач  :
НационалнаФедерација
нафармерите
Адреса на седиштето и  
уредништвото:
Ул.ГигоМихајловскибр.4,1/1
1000Скопје
Главен и одговорен уредник
БилјанаПетровска-Митревска
biljana.petrovska@nff.org.mk
Уредник: БлагојчеНајдовски
Тел:070/937132
Телфакс:023099042
e-mail:mojazemja@gmail.com

Новинар: ИскраКоровешовска,
МирјанаЧакаровска

Печати: Пропоинт
Ул.1520бр.12A1050Скопје
Печатенна3декември2020
Tираж 800примероци
Mаркетинг и дистрибуција
БлагојчеНајдовски070/937132
pcelaveles@yahoo.com

Број на ж  иро сметка:
250001003109509
ШпаркасеБанка

Фото-вест насловна
БлагојчеНајдовски
Фоторепортер- инсертер 
ФросинаНасковиќ

Стручни соработници 
Проф.д-рЃокоБуневски
Проф.д-рГорданаПопСимонова
Проф.д-рЗвездаБогевска
ДВМБранкоАнгеловски
Проф.д-рМишоХристовски
Проф.д-рМаргаритаДавитковска
Инж.Агр.ИванаВидановиќ
ДеспинаКрстевска
РадеКаранфиловски
КристијанТрајковски
ЗлаткоСимоновски
Дизајн:
Бригададизајн[brigada.mk]

Списанието „Моја земја” е во 
соп  ст веност на Националната 
федерација та на фармери . 
Првиот број из   лезе како орга
ни зациски бил   тен во април 2003 
година, а од јуни 2016 се ди 
стри  бу ира како ме   сеч   но членско 
спи    са ние за зем     јо делство и ру  
ра лен раз вој.
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земјоделскизадругии/или
трговскидруштва,земјоделски
стопанствавоземјоделскиот
сектори

2индивидуаленчлен–жител
наРМинволвиранво
земјоделството.

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

Како да станам член во НФФ

19

12

20

26



ДЕКЕМВРИ2020|3

НФФ

Вонасокадасеукажедекане
смеедапропаѓадомашното
производство и дека е на-
вистина потребна поддрш-

казанеговопстанокивоовиетеш-
ки времиња создадени од Ковид
кризата,  Националната федера-
цијанафармеризапочнакампања
„Купувајте домашни земјоделски
производи“, со цел да се истакне
ипоттикнезголемувањенапотро-
шувачка на домашните земјодел-
ски производи на домашниот па-
зар.Градинарскотопроизводствои
производствотонаовошјеигрозје,
какоипроизводствотонамлекои
сирењесеодвиваглавнокајинди-
видуалните земјоделски произво-
дители, кои се мали стопанства и
фрагментиранипарцели.

Во насока на афирмативната кам-
пањасакамедасподелимеинекои
статистички показатели за да по-
кажеме колку е важно земјодел-
ството во државата и колку е ва-
жнода гоподржувамеи зачуваме
нашето домашно производство.
180 000 семејства егзистират од
земјоделството, 45% од македон-
ското население живее во рурал-
ни средини, кои зафаќаат 87% од
вкупната површина на државата1,
така што оваа економско – здрав-
ственакризанегативносеодрази
инасемејстватаворуралнитесре-
динипосебнонанивнатаегзистен-

1 Структураитипологијаназемјоделските
стопанства, 2016-http://www.stat.gov.mk/
PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=79

цијаиќепоттикнезголемувањена
сиромаштијата.

За таа цел Националната федера-
ција на фармери подгови и промо
видео  „Купувајте домашни земјо-
делски производи“, започнува со
делење на флаери и постери во
ситесупермаркетиипазаривопо-
големитенаселениместаивоедно
ќе поддржи шест интервенции за
обебзеденост и производство на
храна за справување со последи-
ците од ковид пандемијата и пот-
тикнување на економско здружу-
вањеназемјоделцитеизаедничко
справување со предизвиците. Ак-

Купувајте домашни 
земјоделски производи
Купувајте домашни 
земјоделски производи

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=79
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=79
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тивностите се дел од  проектот
“Обезбеденост со храна и економ-
ско зајакнување на најранливите
заедницивоСевернаМакедонија”,
кој е финансиран од Шведската
амбасада во Република Северна
Македонијаисеимплементираод
странанаШведскатаорганизација
за развој We Effect, заедно со На-
ционалната федерација на фарме-
ри, Мрежата за рурален развој и
Националниотромскицентар

Македонскотоземјоделствовоовој
временскиопфатбешетешкопого-
дено со пазарните ограничувања,
недостаток на сезонски работни-
ци, ограничување во движење-
то, потешкотии во организација
на транспорт и логистика. Како
резултат на првичната анализа
“Земјоделствотоикоронакризата”2

2 ОрозовиќС.,Петровска-Митревска
Б.2020.Земјоделствотоикорона
кризата,Националнафедерацијанафармери

 https://www.nff.org.
mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0
%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b
7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%
d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%
82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-
%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0
%b0/

ВаскаМојсовска, претседателка на 
Националната федерација на фармери

Ковид кризата ни покажа колку навистина е значајно и важно 
земјоделството и руралниот развој за опстанокот на државата, од 
друга страна ги истакна предизвиците со кои се соочува македон-

ското земјоделство и нашите земјоделци. Здравствената и економска 
криза предизвикана од Корона Вирусот направи нарушување на па-
зарните синџири и создаде дополнителни проблеми во дистрибуција-
та, затоа треба да се дејствува на дoмашен план и да се купуваат до-
машни земјоделски производи. Видовме дека најмногу оштетени беа 
сточарите со продажбата на јагнето, млекото, лозарите со продажбата 
на грозјето и градинарите со продажбата на пролетната зелка. Во оваа 
насока ние треба да го штитиме нашето домашно произвдоство и да не 
дозволуваме да станеме сто проценти зависни од увозната храна. Тоа 
ќе е страшно и за нас земјоделците, но и за сите граѓани во државата, 
бидејќи ќе се купува многу поскапа храна

https://www.nff.org.mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://www.nff.org.mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://www.nff.org.mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://www.nff.org.mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://www.nff.org.mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://www.nff.org.mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://www.nff.org.mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://www.nff.org.mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/
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Организирана Zoom средба по
повод15октомври– Меѓународ-
ниотденнаженатаодруралната
средина, денкојтрадиционално

се прославува со свечен настан орга-
низиран од страна на Националната
федерација на фармери, Мрежата за
рурален развој иШведската организа-

цијазаразвојWeEffect.Наоваасредба
учествуваа околу 100 жени од рурал-
нитесредини,претставницинанаучни,
образовни, јавни институции и други
организации   кои соработуваат со ру-
ралнотонаселение.

„Негативните ефекти од корона панде-
мијата влијаат врз жените во рурал-
ните средини. Анализата на НФФ за
земјоделствотоиКоронакризата,која
еподдржанаодWeEffectпокажадека
кај 85% од жените во руралните сре-
дини е зголемена работата и на поле  
и дома. 64% од руралнитежени не се
активни на пазарот на трудот заради
ангажирање во домаќинството и гри-
жа за деца, а 47% од невработените
руралниженивршатнеплатенаработа
во семејнифарми.Националнтафеде-
рацијанафармерибарареализацијана
мерката115заактивенженскичленво

објавена од Националната Феде-
рација на Фармери (НФФ), поддр-
жана од We Effect, идентификува
дека синџирите за снабдување со
хранасевеќенарушени,декапос-
тои недостаток на работна сила

(посебно од сезонски карактери),
како фактори кои долгорочно ќе
го нарушат производството и пре-
работкатана храна.Оваапојава е
особенонагласенакајинтензивни-
теземјоделскитекултури,пришто

се забележува и дека нарушените
синџиризаснабдувањесохранаќе
резултираатсозголеменонивона
загуба на храна кое во овој и на-
редниот период навистина драс-
тичноќесеодрази. l

Невладиниот сектор е моќен дви-
гател на промените во општест-
вото. Ја поздравувам кампањата 

на Националната федерација на фар-
мери „Купувајте домашни земјоделски 
производи“ со која се свртува внима-
нието на потрошувачите, при паза-
рењето да одбираат домашни произ-
води. Ова е тренд во многу европски 
земји. Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство 
стави во функција два правилници 
популарно познати како Правилници 
за продажба од куќен праг, кои има-
ат за цел олеснување на продажбата 
на производи од растително и живо-
тинско потекло. Со ова се овозможи 

фармерите да можат директно да ги 
пласираат своите производи до крај-
ниот потрошувач, но притоа мора да 
задоволат одредени хигиенски крите-
риуми. Со ваквата рамка, продажбата 
на малото индивидулано земјоделско 
производство е ставено во законска 
рамка и земјоделците можат да ги 
продаваат своите производи на лега-
лен начин. Купувачите пак, сега знаат 
дека сите кои на овој начин продаваат, 
ги имаат запазено условите за хиги-
на предвидени со правилниците, што 
несомнено ќе допринесе да се зголе-
ми купувањето на домашни произво-
ди без сомнеж за нивната санитарна 
исправност. Тоа е она што министер-
ството го овозможи за да ја поттикне 
трговската продуктивност на нашите 
мали производители кои продаваат 
на локалното население. Сметам дека 
ние како институција и Вие како нев-
ладин сектор, секој на свој начин и 
во рамките на своите надлежности, 
заеднички допринесуваме за нашето 
земјоделство, за земјоделците но и 
за домашните потрошувачи да има-

ат достапна свежа храна од домашно 
земјоделско производство. 

Корона кризата дефинитивно на сите 
ни покажа колку е значајно домашно-
то земјоделско производство, да се 
произведува она што има поголема 
побарувачка, да се наоѓаат нови паза-
ри, да се прилагодува производство-
то на потребите на домашниот пазар 
и домашните преработувачи. Факт е 
дека домашното производство е нај-
сигурно за граѓаните и за домашни-
те преработувачи. Ова се надевам ќе 
придонесе за поголем развој на дого-
ворното производство, на кооперант-
ските односи во кои земјоделците ќе 
знаат за кого произведуваат и по од-
напред договорена цена. На тој начин 
ќе има поголема стабилност и сигур-
ност.Исто така се надевам дека со 
наша помош преку мерките на МЗШВ 
ќе ги мотивираме земјоделците да се 
здружуваат, да формираат земјодел-
ски задруги, кооперативи и на тој на-
чин заеднички да делуваат, да зајак-
нуваат.

Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, 
шумарство и водостопанство

Меѓународен 
ден на жените од 
руралните средини
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земјоделскостопанствоодПрограмата
зафинансискаподдршканаруралниот
развој2019,какоикреирањенамерки
иполитикикоиќебидатделодНовата
стратегија за земјоделство и рурален
развојсопосебеносвртнаподобрување
наекономскатаисоцијалнаположбана
женитеворуралнитесредини“-истакна
ВаскаМојсовска,претседателканаНа-
ционалнатафедерацијанафармери.

Оваагодина,Меѓународниотденнару-
ралнатаженасеодбележасодискусија
поврзана со актуелната тема за Коро-
накризата,ноодаспектнаруралната
женаипроблемитеипредизвицитесо
коитаасесоочува.Женитеворурални-
тесредини претходновеќесесоочуваа
со специфични проблеми во нивниот
секојдневен живот, кои дополнително
соКоронакризатастанаапонагласени.
Дел од проблемите со кои се соочува-
ат овие жени во текот на актуелната
ситуација, се намаленпристап до ква-
литетни здравствени услуги, зголеме-
на видливост на неплатената работа,
интензивирање на родово базираното
насилство,дезинформираностинедос-
татокнапристапдокритичнитехноло-
гиизаподобрувањенанивнатаработа
иличенживот.Некоиодовиепроблеми
беа детектирани преку Анализата за
руралните жени и Корона кризата из-
работена од страна на Националната
федерацијанафармери,којабешепре-
зентиранананастанот.

НаZoomсредбатасвоиобраќањаимаа
иЈагодаШахпаска,министерказатруд
и социјална политика; Трајан Димков-
ски,заменикминистерзаземјоделство,
шумарствоиводостопанство;Кристин
Форсгрен Бенгтсон, амбасадорка   на
Кралството Шведска во Република
СевернаМакедонија;АнелиЛеина,ре-
гионалнадиректорканаШведскатаор-
ганизацијазаразвојWeEffectиПетар
Ѓоргиевски,претседателнаМрежатаза
рураленразвој.

„Женатаодруралнатасрединаеневид-
ливаработнасилаистрадаодразлич-
ни видови на дискриминација. Нивни-
от труд не е платен, имаат ограничен
пристап до извори нафинансирањеи
несевклученивопроцесотнаодлучу-
вање. Во услови на оваа криза, уште
повеќеезголеменризикотзаженатаод
руралнатасредина.Ние сакаме дави-

дименапредокнаоваполе.Ситеземји
членки кои ја имаат прифатено ООН
Конвенцијата за елиминација на сите
форми на дискриминација конжената,
како што е и   Република СевернаМа-
кедонија, треба да се придржуваат на
овааконвенцијасоцелиженатаодру-
ралнатасрединада јадобиепозиција-
такоја јазаслужува“-изјавиКристин
Форсгрен Бенгтсон, амбасадорка   на
КралствотоШведскавоРепубликаСе-
вернаМакедонија.

„Руралнитеженикоитрадиционалного
прехрануваат семејството и се грижат
занеговатаблагосостојбаиграатклуч-
наулогавообезбеденостанадомаќин-
стватасохрана.Тиеистотакасеосно-
ваинаруралнатаекономијаработејќи
како земјоделци, сезонски работници,
но и рурални претприемачи. Проекти-
теподдржаниодWeEffectвоСеверна
Македонија покажуваат дека инвес-
тирањето во руралнитежени може да
генерира значително подобрување на
продуктивноста,обезбеденостасохра-
наиодржливрураленразвој.Рурални-
тезаеднициимаатогромнасоцијалнаи
економска корист когажените поседу-
ваатземја,имаатпристапдообразова-
ние,обуки,финансискиуслугиисилни
организации. Затоа, затворањето на
родовиот јаз во земјоделството не е
саможенскопрашање,тоаепрашањеи
насемејството,назаедницатаинаце-
лотоопштество.“-изјавиАнелиЛеина,
регионална директорка наШведската
организацијазаразвојWeEffect.

ЈагодаШахпаска,министерсказатруд
исоцијалнаполитикаистакнадекаЗа-
конотзазаштитаиспречувањеоддис-
криминацијаевопроцедуранадонесу-
вање игопосочиподатокотдекаод300
склучени договори за закуп на земјо-
делско земјиште, само 76 договори се
склучениоджениземјоделки.„Потреб-
ноеда сенадминат традиционалните
стереотипи, да се отворат градинки и
старскидомовиворуралнитесредини
соцелдаимсепомогнена женитеод
руралните срединидаможатда севк-
лучатнапазаротнатруд“,велиШахпа-
ска.

Потребноеактивнозалагањеодстрана
наситечинителизавоведувањесоод-
ветнимеркизаублажувањенатоварот
за грижа и за подобро негово прерас-

пределување меѓу жените и мажите,
за достапност до услуги нажените во
руралните средини и за поддршка на
продуктивната и неплатена домашна
работа.Женитеимаатклучнаулогаво
обезбедувањетоодржливостнарурал-
ните домаќинства и заедници, како и
подобрувањето на целокупната благо-
состојба,нодекатакватаулогасеуште
не е доволно препознаенаможешеда
севидиодпрезентираниотминидоку-
ментаренфилмнаНФФ„Невидливите
потпори на селата“.   Од друга страна,
со цел жените да бидат инспирирани
и поттикнати да работат на зајакну-
вање на своите претприемнички спо-
собности,нанастанотбешесподелено
видео со позитивни примери на жени
претприемачи во рурални средини во
земјава, кое го изработи Мрежата за
рураленразвој.

„Треба да влијаеме поттикнувачки врз
руралните жени, преку презентирање
на добри практики и успешни приказ-
низаженипретприемачиворуралните
средини, кои би биле инспирација за
останатите жени и доказ дека тие се
моќни да се ослободат од традицио-
налнитестеги,способнидагименуваат
навиките и да ги рушат стереотипите.
Јакнењето на руралнта жена е важно
и од перспектива на глобалниот прос-
перитет, за постигнување намилениу-
мскитеразвојницелииобезбедување
безбедно и стабилно опшество. Затоа
ниекакоорганизациигиставамежени-
теодруралнитесрединивосрцетона
нашите развојни програми“ - истакна
ПетарЃоргиевски,претседателнаМре-
жатазарураленразвојнаСМ.

Трајан Димковски, заменик министер
заземјоделство,шумарствоиводосто-
панство потенцира дека во   единстве-
ниот регистар за земјоделски стопан-
ства од вкупно регистрирани 171 000
земјоделци, запишани се 37 186жени,
односно21.7%одвкупниотброј.

Годинешната средба по повод 15ти
октомври, поттикна плодна дискусија
меѓу учесниците,   многу споделени
искуства и информации и беше зао-
круженасобогатизаклучоциинасоки
за идната работа во подобрување на
состојбатанаженитеворуралнитесре-
дини,какоизголемувањенародовата
еднаквост. l

6|МОЈАЗЕМЈА
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Во рамки на проектот „From
DisAbility to FoodAbility“ импле-
ментиран од Националната фе-
дерацијанафармери,поддржан

од Шведската организација за развој
We Effect и Radiohjаlpen, 28 семејства
добија современи пластеници, со сис-
тем за наводнување “капка по кап-
ка” и беа обезбедени со земјоделски
репроматеријали,какошто се препaра-
тизазаштитаиприхрананарастенија-
та,таблизарасадиостанатоштоиме
потребнозаградинарскопроизводство.
Во  пластениците лицата со попрече-
ност заедно со останатите членовина
нивното семејство, ќеможат да произ-
ведуваат храна преку целата година,
соштоќеобезбедатдоволнохраназа
семејните потреби и можност за до-
полнителни приходи преку продажба
на вишокот производи, што крајно ќе
придонесе за подобрување на егзис-
тенцијата на лицата со попреченост и
нивнитесемејстваодруралнитесреди-
ниинивносоцијалноиекономскозајак-
нување.51%одлуѓетовклученивопро-
ектоткоисеподдржанисопластеници
живеатподпраготнасиромаштија,до-
дека40%одкорисницитесежени.На-
ционалната федерација на фармери,
активноста на поставување на плас-
тениците-градините на храна, кај 28
корисницијареализирашевопериодот
од10Августдо20Октомври2020.

Во ноември беше направено офи-
цијално доделување на корисниците
за користење на пластениците и беа
потпишани Договори за користење
и означување на пластеникот со ин-
формативна лепенка за видливост на
проектот. Примопредавањето на плас-
теницитебешереализираноодстрана
наМеметСинанииИванВангелов,чле-
новинаУправенодборнаНФФ,Стеван
Орозовиќ,извршендиректорнаНФФи
Виданка Мартиновска, проект корди-
наторвоНФФ.

ПретставникотнаWeEffect,ВаскоХаџи-
евскипотенцирашедеканаовојпроект
семногугорди.Оваепримеркакотреба
дасеработиикакоивоусловинакри-
заможедасесоздадатваквиуспешни
приказни.ФилозофскиотФакултетпре-
ку катедрата за специјална едукација
и рехабилитација се вклучени во про-
ектотипроф.д-рНаташаСтанојковска
Трајковскаистакнадекаоваепосебен
проектизанивипрваинтервенцијакај
лицасопопреченостворуралнитесре-
дини.Одоваискуствоможемногудасе
научиидасепренесе.ИванВангелов,
членнаУОнаНФФистакнадекасоовој
проект јавраќаменадежтазаподобар
живот кај овие лица и да се интегри-
раатворуралнитесрединиводелотна
земјоделското производство и обезбе-
дувањетосохрана.

Пластеници се поставени кај 28 се-
мејства во селата Љуботен, Општина
Бутел, Виниче, Општина Гази Баба, Зе-
лениково, Општина Зелениково, Ржани-
чино,ОпштинаПетровец,Јанчиште,село
Подбреѓе и село Беловиште, Општина
Јегуновце, Балин дол, Општина Гости-
вар,ДолниМанастиреци селоСланско,
Општина Македонски Брод, Пласница,
ОпштинаПласница,Владевци,Општина
Василево,Секирник,ОпштинаБосилово,
Три Води, Струмица, Зрновци, Општина
Зрновци, Спанчево и село Соколарци,
Општина Чешиново-Облешево, Чало-
шево, Општина Велес, Општина Чашка,
Дорфулија, Општина Лозово и Кнежје,
ОпштинаСветиНиколе.
Од теренските посети за примопреда-
вање, лицата со попреченост и нивни-
те семејства изразија задоволство и
благодарност за добиената поддршка.
Корисниците веќе активно ги користат
пластеницитесогласноцелтазакојасе
наменети односно веќе се забележаа
сезонскинасадинамарула,кромид,лук,
спанаќ,претежнозасвоипотреби.

ЗА НФФ ОВА Е УШТЕ ЕДЕН УСПЕХ ЗА ПОДОБРУ-
ВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО РУРАЛНИТЕ 
СРЕДИНИ. l

доделени 28 пластеници

Преку проектот
„From DisAbility to FoodAbility“,



ЕУ БРИФИНГ

Мерки на Заедничката земјоделска политика на 
ЕУ (ЗЗП)

Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) на Европската Унија спроведува
систем на субвенции и други програми за поддршка на земјоделскиот сектор и
руралниот развој. ЗЗП е насочена кон заштита на одржливото производство на
храна, одржливо управување со природните ресурси и поддршка на руралната
виталност. Скоро 60 милијарди евра или 37% од буџетот на ЕУ се троши на ЗЗП.

Краток 
преглед 2

ДИРЕКТНИ 
ПЛАЌАЊА

(71%)

РУРАЛЕН 
РАЗВОЈ
(24%)

ПАЗАРНИ МЕРКИ (5%)

ВТОР 
СТОЛБ

ПРВ 
СТОЛБ

ЗЗП
ЕУ буџет 2014-2016

ЗЗП се состои од два столба;
ПРВИОТ СТОЛБ ги вклучува
директните плаќања (т.е.
годишните исплати на земјоделците
за да им се помогне во
стабилизирањето на приходите на
фармата, во услови на непостојани
пазарни цени и временски услови) и
пазарните мерки (за справување
со специфични состојби при
нарушување на пазарот и за
поддршка на трговската размена).
ВТОРИОТ СТОЛБ се однесува на
политиката за рурален развој.

Сумите потрошени за директни плаќања, пазарни мерки и рурален развој варираат
меѓу земјите-членки. На пример, Данска има најголемо учество во директните плаќања
(83,6% наспроти просекот на ЕУ-28 од 70,6%), додека Малта покажува најголем удел на
плаќањата за рурален развој (71,5% наспроти просекот на ЕУ-28 од 24,3%).

Извор: European Commission, 2019.
. 

Извор: DG Agri, 2019.
. 



ЕУ БРИФИНГ

Директни плаќања

Во 2003 година,  директните плаќања врзани со обемот на производство 
(производно врзани плаќања или coupled direct payments ) беше заменет со 
нов систем заснован на одвојување на земјоделската помош од 
производството и обезбедување на општа поддршка за приходот (т.н 
производно неврзани плаќања или decoupled direct payments). И овој систем 
во периодот 2014-2020 беше заменет со систем на повеќенаменски плаќања
со седум компоненти, кадешто секоја компонента е поврзана со специфични 
цели (т.н целни плаќања или targeted payments); некои од нив задолжителни, 
а некои оставени на избор на секоја земја членка.

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ ИЗБОРНИ КОМПОНЕНТИ

Шема на основни плаќања по хектар, чие 
ниво се усогласува со националните или 
регионалните економски или 
административни критериуми.

• Средствата, по одбивањето на сите 
износи наменети за зелената компонента, 
плаќањата за млади земјоделци и 
изборните компоненти, се користат за 
финансирање на „основните плаќања“.

Дополнителна поддршка за приход во 
области со природни ограничувања.
• до 15% 

Зелена компонента, како дополнителни 
плаќања за да се надоместат трошоците 
за примена на практики за одржување на 
животната средина и справување со 
климатските промени (тука влегуваат 
мерките за диверзификација на културите, 
одржување на трајни пасишта и зони со 
еколошки фокус).

• задолжително учество до 30% во 
националните фондови.

Прераспределба на плаќањата, 
дополнителна поддршка за првите 30 
хектари обработливо земјиште, или 
одредување максимални плаќања по 
хектар.

• до 30% 

Шема за млади земјоделци, 
дополнителна поддршка за поттикнување 
на генерациската смена (нови земјоделци 
под 40-годишна возраст). За оваа намена, 
може да се одвојат до 2% од средствата.

• до 2% 

Производно-врзани плаќања -земјите-
членки може да поддржат сектори кои се 
чувствителни, т.е. плаќања поврзани со 
специфични производи.
• 15 %

Сите плаќања се зависни од исполнувањае на вкрстената сообразност.

ИЛИ

Поедноставена шема за мали фарми (изборна мерка за  земјите членки) - Плаќања до 
1250 евра; учесниците подлежат на помалку строги барања за вкрстена сообразност и 
не мора да ги исполнуваат зелените барањата.

Пазарните мерки се детално опфатени во Краткиот преглед 3.



Рурален развој

Политиката за рурален развој на ЕУ беше воведена како втор столб на ЗЗП со 
реформата „Агенда 2000“. Кофинансирана е од Европскиот земјоделски фонд 
за рурален развој и регионалните или националните фондови.

Целта на оваа политика е промовирање на одржлив рурален развој, преку 
три главни приоритети:
►Поттикнување на конкурентност во земјоделството;
►Обезбедување одржливо управување со природните ресурси и 

климатските активности;
►Постигнување рамномерен територијален развој на руралните економии и 

заедници, вклучително и создавање и одржување на вработување на 
руралното население.

Овие главни цели се преточуваат во следниве шест приоритети на ЕУ врзани 
со политиката за рурален развој:

Приоритети на ЕУ 

1) Поттикнување на трансфер на знаење и иновации во земјоделството, 
шумарството и руралните области (пр. доживотно учење, соработка и врски 
помеѓу чинителите).

2) Зајакнување на конкурентноста на сите видови земјоделски активности и 
подобрување на одржливоста на фармите (пр. реструктурирање и 
модернизација, вешти фармери).

3) Промовирање на организацијата на синџирот на храна и управување со 
ризици во земјоделството (пр. интегрирање на примарните производители, 
превенција и справување со ризик).

4) Враќање, зачувување и зајакнување на екосистемите зависни од 
земјоделството и шумарството (биодиверзитет, менаџмент на почви и води).

5) Промовирање на ефикасно користење на ресурсите (вода, енергија, 
обновливи извори на енергија) и поддршка на промената кон економија со 
ниско ниво на јаглеродни гасови и отпорност кон климатските промени во 
земјоделско-прехранбениот сектор и шумарството;.

6) Промовирање на социјална вклученост и рурален развој, намалување 
на сиромаштијата и економски развој во руралните области (диверзификација, 
создавање на работни места, локален развој, употреба на дигитална 
технологија). 

Политиката за рурален развој се спроведува преку програми за 
рурален развој дизајнирани од земјите-членки (или региони на 
земјите-членки). Овие повеќегодишни програми применуваат 
стратегии прилагодени на локалните услови, кои одговараат на 
специфичните потреби на земјите-членки (или региони) и се 
однесуваат на најмалку четири од шесте горенаведени 
приоритети. Програмите се засноваат на комбинација на мерки 
избрани од „каталогот“ на европски мерки, детално пропишани во 
Регулативата за рурален развој (Regulation (EU) 1305/2013).

ЕУ БРИФИНГ



Документот е изработен од Ристе Еленов во соработка со Александра Мартиновска Стојческа, Ана 
Котевска и Драги  Димитриевски  (ФЗНХ-УКИМ), во рамки на проектот „Институционална поддршка 
на НФФ“ имплементиран од Националната федерација на фармери. Документот е целосно 
финансиран од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (СИДА) и Шведската 
организација за развој We Effect. СИДА и WE Effect не се одговорни за презентираното мислење во 
публикацијата. Авторите се одговорни за содржината.

Нашата политика низ призмата на ЗЗП

Во нашата земја, политиката исто така се темели на двата столба: (1)
пазарни мерки и директна поддршка и (2) структурни мерки и рурален
развој. Гледано во периодот 2008-2017 година, се забележува значителен
раст во вкупните исплатени буџетски средства - од 43 милиони евра во
2008 година до 136 милиони евра во 2017 година. Во структурата на
исплатените средства доминира првиот столб (жолти столпчиња во слика 1).

Од првиот столб, речиси сите исплати се како директни плаќања
(жолти столпчиња во слика 2). Буџетот на исплатените средства за директни
плаќања пораснале од 33 милиони евра до 99 милиони евра.
Дополнително, за пазарни мерки се одвојуваат 3 до 4 милиони евра на
годишно ниво.

Во вториот столб, 
структурните мерки и 
мерките за рурален 
развој бележат мало 
зголемување во 
исплатениот износ - од 
7 милиони евра во 
2008 година, на 30 
милиони евра во 2016 
година и 20 милиони 
евра во 2017 година. 
Меѓу овие мерки 
најголема застапеност 
во целиот период  има 
мерката за 
зголемување на 
конкурентноста со 
модернизација и 
реструктуирање на 
постоечките 
капацитети (црвени 
столпчиња во слика 3), 
додека средствата за 
подобрување на 
руралната 
економија бележат 
зголемување во 
периодот после 2014  
година (сини 
столпчиња во слика 3).

ЕУ БРИФИНГ
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П
риходите и благосостојбата
назначаенделоднаселение-
то воРСМакедонија зависат
од работа во земјоделство-
то. Оваа значајна стопанска

гранканапосреденинепосреденначин
учествува во бруто-домашниот произ-
вод. Имено, земјоделството учествува
со 7,2% во вкупниот БДП и вработува
речиси14%одвкупниотбројвработени
лицаводржавата.
Најголемделодлицатакоиработатво
земјоделствотосесезонскиработници,
носамомалделоднивсепријавениза
својата работа. Во последните години
земјоделствотостануванеконкурентна
дејност.Работнитеангажманисенепо-
стојани и кратки, а работниците пре-
тпочитаат да работат сигурна работа
воиндустрискитезонидуриизапомал
финансиски надоместок, а дел од нив
одлучуваатдазаминатвоземјитеодЕв-
ропскатаУнија.Недостиготодсезонска
работна сила ги принудува работода-
вачитедагиангажираатситеработни-
цикоисеподготвенидаработат,атоа
подразбираикатегорииработницикои
формалнонеможедабидатпријавени,
но во суштина вршат сезонска работа.
Тоасеодразуваиврзценатазасезон-
скиот труд, која во периоди на берба
достигнуванивонадневницакојасеис-
плаќавоГрцијаиИталија.
Во рамки на спроведеното истражу-
вање беше утврдено времетраењето
насезонскатаработаспоредпотребите
наработодавачитезапроизводствона
различни земјоделски култури, начи-
нотнакојсеповрзуваатработницитеи
работодавачите на сезонскиот пазар
на труд и скицирање на профилот на
„сезонскиот работник“. Ова ни овозмо-
жи да развиеме соодветен модел кој
ќе одговара на потребите на засегна-
тите чинители. Наодите покажаа дека
неформалниот сезонски труд во земјо-
делствотоглавноеврзансомалитера-
ботодавачи, додека компаниите имаат
соодветнислужбикоијавршатпостап-

ката за пријавување сезонскиот работ-
никиимааткапацитетдагиспроведат
ситепостапкикоисеутврденивоправ-
ната рамка. За малите работодавачи
потребноеприлагодувањенасистемот
бидејќиработниците гиангажираатза
краткииповремениработниангажмани,
коичестосевовреметраењеоднеколку
работни дена или се повторуваат не-
колкупативотекотнасезоната.Занив
постапкатазапријавувањееобемнаи
одземамногувреме,аоддругастрана
закористењенаелектронскиотсистем
на е-Работа управуван од Агенцијата
за вработување потребен е дигитален
сертификат.Дигиталниотсертификате
скапзапоголемиотбројземјоделци,но
проблем претставува и тоа што систе-
мотедостапенсамозаправнилицаи
оневозможува да го користат индиви-
дуалниземјоделци.
Се поставува прашањето како да се
надминепроблемотсовисокиотстепен
нанеформалентрудвоземјоделството?
ВоземјитеодЕвропскатаУнијавеќесе
применуваатразличнимоделизаанга-
жирање работници за кратки работни
ангажмани,вклучителноиониекоисе
одсезонскикарактер.Овиемоделине-
маатзацелдагизаменатстандардните
облицинавработување,тукупозитивно
да се одразат врз намалување на не-
формалното ангажирање работници,
какоиврзживотниотстандарднаопре-
делени категории лица кои на овој на-
чинсестекнуваатсоможностворамки
на формалната економија да остварат
дополнителенприходсокојќегизадо-
волатсвоитепотребизаживот.
Заради спецификите на состојбите во
РС Македонија, се препорачува вове-
дување електронски модел за поед-
ноставно работно ангажирање на се-
зонските работници, а по примерот на
РепубликаСрбија.Восуштина,станува
збор за поедноставувањена постапка-
такојаможедасеводипрекукомпјутер
илипаметентелефон.Одработодавачот
ќебидепобаранодагивнесеосновните

податоци на работникот (ЕМБГ), виси-
ната на дневницата, работната смена,
бројот на работни денови, а со тоа за
многукратоквременскипериоддаост-
варатформаленработенангажман.Тие
не се обврзани да потпишат взаемен
договор, а самиот систем ќе генерира
потврда за завршената работа врз ос-
нованапретходновнесенитеподатоци
од страна на работодавачот. Дополни-
телно,применатанасистемотќепридо-
несеконразвојнарегистарзасезонски
работници,прекукојработодавачитеби
пристапиледо работна сила когаиме
потребна.Целтаедасеовозможипово-
ленначинзауправувањесопотребите
за човечки ресурси кои ги имаат рабо-
тодавачитевоусловинанестабиленпа-
зарнатруд,ноидасезаштитатработ-
ници,односнодасестекнатсоправона
здравственоосигурувањеприповреда
наработнотоместо,какоидасезголеми
можностазанивновработувањепреку
евидентирањеворегистарзасезонски
работници.
Презентираните заклучоци и препо-
раки претставуваат куси извадоци од
трудот насловен „Од сенка во видлив
сезонски работник во земјоделство-
то: причини, предизвици и модели за
формализација на сезонскиот труд во
земјоделскиот сектор“, изготвен во
рамките на проектот „Зголемување на
можностите за вработување на сезон-
скитеработнициодрегионотнаЈугоис-
точнаЕвропа“.Проектотгоспроведува
Германското друштво за меѓународна
соработка(ГИЗ)воименаСојузнотоми-
нистерство за економски развој и со-
работка,прекуОтворениотрегионален
фонд за Југоисточна Европа и Нацио-
налнатаалијансазалокаленекономски
развој (НАЛЕД) од Република Србија.
Центарот заистражувањеи креирање
политики–Скопје(ЦИКП)истапувакако
локаленпартнер,аделодистражувач-
китеактивностибеаспроведенивосо-
работка со Националната федерација
нафармерите. l

ОД СЕНКА 
ВО ВИДЛИВ 
СЕЗОНСКИ РАБОТНИК 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

ОД СЕНКА 
ВО ВИДЛИВ 
СЕЗОНСКИ РАБОТНИК 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

СЕЗОНСКИ РАБОТНИЦИ

Пишуваат: Кристијан Трајковски | Златко Симоновски
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СКЛАДИРАЊЕ

ГРАДИНАРСТВО

Препоракитезанајдобритеусло-
виприскладирањенасвежзе-
ленчуксеменуваатодвремена
времевосогласностсопојавата

на нови сорти во производството како
и соновитеметодинаманипулацијаи
транспортнисредствазапревознасве-
жиотзеленчук.Восекојслучај,одреде-
нибарањавопогледнакондицијатаи
зрелостанапроизводотштосесклади-
расестандардни.Производитетребада
севоодличнасостојбаидасесозадово-
лувачкиквалитетзакласатаитипотзе-
ленчук;данемаатникаквиоштетувања,
присуствонагнилеж,променанабојата
исличнинегативнипојави.Зеленчукот
штосеберезапланираноподолготрајно
складирањетребадабидевооптимал-
ната зрелост, поради фактот што вре-
мето на сочувување на производот во
ладилниците и складиштата значител-
носенамалуваакопроизводотесобран
прерано или предоцна (незрели или
презреанипроизводи).
Повеќетозеленчуцитребадасеоладат
пред внесувањето во ладилниците и
дасескладираатвосоодветниуслови,
веднашпобербата.

СКЛАДИРАЊЕ МОРКОВИ
Добро оформените корени на есенски-
от морков се и природно адаптирани
на складирање во текот на есенскиот
изимскиотанереткоипролетниотпе-
риод. Внимателното манипулирање за
времеипобербата,приштосевнимава
да не се предизвикаат физички/меха-
нички оштетувања на корените, овоз-
можувауспешноидолгоскладирањена
морковот.
Есенскиот морков на кој е отстранета
лиснатарозетаможедасескладираво
периодод7до9месецинатемпература
од0°Сирелативнавлажностнавозду-
хот помеѓу 98 и 100%. Сепак, и покрај
овие оптимални услови, 10 до 12% од
складираниот морков може да мани-
фестиразнацинагниењепопоминати
7месецивоскладишниотпростор.Нај-
често во складиштата се обезбедува

Пишува: Проф. Д-р Гордана Поп Симонова

температура од 0°С и релативна влаж-
ностнавоздухотодоколу95%, услови
прикоиштоморковотсесочувувамак-
симумдо6месеци.Најдобрирезултати
сепостигнувааткогапроизводотсераз-
ладува на температура од 5°С веднаш
побербата.Морковитекајкоиоваамер-
канесеприменуваподлежатнапорано
гниење.
Морковот за кусо времеможеда ја за-
губиводатаидаманифестиравенеење
изатоанеопходноерелативнатавлаж-
ностнавоздухотво складиштатаила-
дилницитедасеодржуванамаксимал-
нониво.Доколкувомоментотнаберба
почвата била каллива тогаш е препо-
рачливокоренитедасеизмијатидасе
исчистат,итакаподготвенисепостават
водрвенисандаци,приштосевнимава
дасеоставидоволнослободенпростор
занепреченавентилација.Напониски
температури на складиштење доволно
едасеобезбедивоздушенпротокод7
до10см/секунда.
Корените морков наменети за прера-
ботка можат да се пре-третираат и со
раствород0.1%натриумо-фенилфенат
запоефикаснаредукцијанабактериите
нагниење.Растворот,понанесувањето,
несеисплакнуваодкорените.
Времетонасочувувањенамладитеко-
рениморков(собранивоврзопизаедно
солиснатарозета)емногукратко-мак-
симум до две недели. Се препорачува
тиедасескладираатнамраззасочуву-
вањенасвежиотизглед.
Горчливиотвкусштоможедасепојави
вотекотнаподолготоскладирањеере-

зултат на абнормалниот метаболизам
предизвикан со присуството на етиле-
нот.Овојгассеиздвојуваодјаболките,
крушитеидруготоовошјеизеленчука
особенопригниењенаистите.Горчли-
воста на морковот може да се спречи
со складирање во одделни простории,
односноникогашсопроизводиштово
текотнаскладирањетоиздвојуваатети-
лен.Истотака,појаватананагорчување
можеда се спречии соодржувањена
ниска температура во ладилникот при
што издвојувањето на етилен е мини-
мално.Приоватребадасевнимавада
неседојдедоточкатанамрзнење,која
кајморковотена-1.2°С.Посилнитеош-
тетувањаодмразкајморковотпредиз-

викуваат надолжни пукнатини, кои по
одмрзнувањето потемнуваат и се под-
лежнинагниење.
Применатанаконтролиранаатмосфера
за продолжување на рокот на склади-
рањенепокажувадобрирезултатикај
морковите.Напротив,зголеменатакон-
центрацијанаCO2на5%до10%самоја
забрзува појавата на гниење кај скла-
дираниотморков.
Најчестите заболувања кај складира-
ниотморковсесивотогниење,воденото
меко гниење, потоа Ризоктонија, фуза-
риозното гниење, бактериското меко
гниење,црнотогниењеикиселотогни-
ење.Загубитекакопоследицанараси-
пувањеможатдасенамалатдоколкусе
применат следнитемерки: применана
нови дезинфицирани контејнери, вни-
мателна манипулација за спречување
намеханичкотооштетувањенакорени-
те, ладење пред складирање и одржу-
вањена0°Свотекотнаскладирањето
безпроменивотемпературата.

МАГДОНОС
Магдоносотможедасесочува2до2.5
месеци на температура од 0°С и висо-
карелативнавлажностнавоздухот.Се
пакувавоперфорираниполиетиленски
кесички, а добри резултати се добива-
аткогасепокривасоискршен/здробен
мраз.Исто така, складирањето во кон-
тролиранаатмосферапри10%O2и11%
CO2овозможуваатподолгозадржување
назеленатабојаналистовите.
Кореновиотмагдоноссескладираисто
какоморковитеипашканатот,пришто
натемператураод0°Сисовнимателно
отстранеталиснарозетаможедасесо-
чуваводобрасостојбаинеколкумесе-
ци. l

НА МОРКОВИ И МАГДОНОС
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ColeusblumeiКајнародотовој
цветенвидепознаткакокоп-
ривка.ИметоColeusвопревод
значи ножица, а се однесува

на назабеноста на лисјата. Коприв-
катапотекнуваодтропскитеобласти
наАзија,Австралија,ЈужнаАмерика
иАфрика.

Копривкатадостигнувависинаод50
до 80 cm. Растението е многугодиш-
но, но кај нас се одгледува на отво-
рено како едногодишно. Стеблото
во основата е одрвенето. Лисјата се
јајцевидно издолжени, остро наза-
бени, покриени со ретки влакненца,
прошаранисоразличнибои,најчесто
сожолта,зелена,синаицрвенабоја.
Цветовите се ситни, имаат синкасто-
бела боја, собрани во соцветие, без
украснозначење.

Копривката бара топлина, влажност
и светлина, бидејќи тогаш бојата на
лисјатаепоинтензивнаирастението
изгледапоубаво.Вотекотналетните
денови, кога температурите се висо-
ки,наводнувањетотребадабидепо-
обилно,соцелданедојдедозасушу-
вањенакоренот.

Вотекотназимскиот
период,копривката
може да ја одгле-
дуваменаместасо
повисока темпера-

тура.Но, ова сеисплати самодокол-
ку сакаме да ја размножиме вегета-
тивновопролетниотпериод,бидејќи
вотекотназиматагиотфрлалисјата
инемаукраснозначење.Вотекотна
зимскиот период се продолжува со
залевање, а при крај на зимата се
почнувасоприхранување.Сечувана
топлоисветломесто,апопотребасе
прскасоводадоколкувоздухотесув.

Копривкатасеразмножувасосемеи
сорезници.

Резниците се земаатнаесенилина
пролетодрастенијакоипрезимилево
оранжерии. Вкоренувањето се врши
натемператураод18до20ºС.Вкоре-
нетите растенија се садат во саксии
со дијаметар 7 cm, во смеса од два
дела градинарска почва и еден дел
песок.Вомарт,младитерастенијасе
носатвополадниоранжерии,авоте-
котнамајсесадатнапостојаноместо.

Ако копривката се размножува со
семе, постапката е иста како и при
размножувањесорезници.

Имено,семетосесеевосандачиња,а
потоамладитерастенијасепресаду-
ваатвосаксиисодијаметар7cm,во
смесаоддваделаградинарскапочва
иеденделпесок.Подоцна,сотекотна
растењето,копривкатасепресадува
вопоголемисаксии.Сортитесомногу
крупнилисја,имаатособеноукрасно
значење и тие се размножуваат со
семе.

Големо украсно значење имаат и
растенијата кои се густо разгранети
ицелоснопокриенисолисја.Соцел
растениетодаимаубавоигустораз-
гранување, се врши пинцирање, од-
носно отстранување на врвниот дел
одрастението.

Копривката има разновидна приме-
на. Нискитеформи се користат како
бордурнирастенијаизаформирање
цветни групи. Се садат во група со

други декоративни растенија.
Сеодгледуваатикакосаксиски

култури за украсување
на тераси и балкони.
Исто така, копривка-
та сеприменуваипри
формирање на разни

цветни аранжма-
ни. l

КОПРИВКА

СО ШАРЕНИ ЛИСЈА
ДЕКОРАТИВНО РАСТЕНИЕ
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само4%одруралнитежени

ИНСЕРТЕР

Да се бориме заедно против 
традиционалните норми што 
го попречуваат нашиот раз-
вој, да инсистираме нашите 

ќерки да добиваат имот исто како и 
нашите синови.

Оваепоракаташтоженитеодрурал-
нитесрединивоземјавајаиспраќа-
атнајмалку20години.

Но,далиодтогашенештопромене-
то? Дали како општество успеавме
дасепоместимеодмртвататочка?

И денес, се уште, наметнатите тра-
диционални норми се непишаниот
закон кој доминиравопослабораз-
виените подрачја. Тоа подразби-
ра тежокживот за руралнитежени.
Иакосеподеднаквоуспешнивонив-
натаработакакоимажите,можност-
итенаруралнитежениседалекупо-
ограничени.Некоиваквиоттоварго
носатсосебеикога,напуштајќи го
селото,сепреселуваатвоград.

Статистиката покажува дека 64%
одруралнитеженинесеактивнина
пазарот на трудот заради грижа за
домаќинствата и децата, а 47% од
невработените рурални жени вр-

Правото на сопственост
загарантирано со Устав,

сопственичкинаимот

„Драги мои жени земјоделки, мора да се бориме заедно против 
традиционалните норми што го попречуваат 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 имо-
тот треба да се распределува еднакво. Ние сме тие што подеднакво 
ќе ја развиваме иднината на нашите деца, и, дека и мажите и жените 
имаат еднакви права на нивната земја и имот.”

Васка Мојсовска, Претседателка на Национална федерација на фармери
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шат неплатена работа на семејни-
тефарми.Само4.07%оджените се
сопственици на имотот/куќата, за
разлика од мажите на кои отпаѓа-
ат 95.9%.Иво односна земјиштето
бројките сепоразителни: 12.01%од
жените се сопственици на земјиш-
тето, а мажите 87.99%. Само 9.65%
одженитедонесуваатодлукизаак-
тивноститеповрзанисоземјиштето,
додека тоа во 90.35% го прават ма-
жите. Половината, пак, од жените
коисесопственициназемјиштеили
50%, не се активни во процесот на
донесувањеодлукизаактивностите
поврзанисоземјиштето1.

Во истакнување на проблемите и
предизвиците на жените во рурал-
нитесрединивопоследнитегодини,
Националната федерација на фар-
мери посебно работи со поддршка
наШведската организација за раз-
вој We Effect. Според НФФ, ако са-
камепромена, овиепринципимора
да се спроведуваат, мора да им се
овозможинаштоповеќеженидаги
изразуваатсвоитепотреби.Особено
требадасезајакнатмеханизмитеза
учествоналокалнониво,бидејќиру-
ралнитеженипокажуваатограниче-
насвесностидовербадеканекојќе
го слушне нивниот глас, а уште по-
малкудекаќебидатземенипредвид
придонесувањетоодлуки.

Според Уставот на Северна Македо-
нија,правотонасопственостнаимот
и правото на наследство се загаран-
тирани. Ниту едно лице не смее да
биде лишено од неговиот/нејзиниот
имот или од праваташто произлегу-
ваат однего, без огледнаполот.Но,
традицијата на наследување, како
доминантна во руралните области,
ги препознава само мажите како на-
следници. Во моментов, 27,81% од
имотите во Северна Македонија им
припаѓаатнажени,додека72,19%им
припаѓаатнамажи.Состојбатавору-
ралнитеобластиеполоша, такашто
само 5% од жените се носители на
сопственичкиправа,итоа,обичноот-
какоќестанатвдовици2.Повеќетоод
нивнегидоживуваатовиепрактики
и традиции како дискриминирачки.
Напротив,гиприфаќааткаконормал-
нииимсепокоруваат.Сесметадека
женатаќе го „однесе“имототшто го
наследилаводругакуќаоткакоќесе
омажиидекаимототнемадаостане
во семејството. Традицијата налага
женатадуриидагоодбиеимототако 
сепонудивоопштонекаковдел.

1 NFFMultidimensionalPovertyAnalysisRe-
publicofMacedonia(Мултидимензионална
аналзиазасиромаштија),B.Petrovska-
Mitrevska,E.Tuna,Skopje,2017

2 https://www.katastar.gov.mk/wp-content/up-
loads/rodova_ednakvost/izvestai/Godisen_iz-
vestaj_za_ednakvite_moznosti_za_2019.pdf

Снежана Танева, производителка 
на сирење и млеко, сопственик на 
фарма во Мрзенци

Фросина Георгиевска, производи-
телка на јаболка од Ресен

„Зоштодаработамзанекојдруг,
кога можам за себе?“, било
клучнотопрашањештојапот-
тикналоФросинаГеоргиевска

одРесендасезанимавасоземјоделство.
Иако инженер – технолог, Георгиевска
многукраткоработеланасвојатаструка.
Тааеодличенпримеркакоеднамакедон-
скажена,растоваренаодсекаквистере-
отипи и предрасуди, може да почне „од
нула“идајапостигнесвојатацел.
Однекојштонемалнитуеденметарква-
дратен земјиште, Георгиевска денес,
заедно со својот сопруг, има 3,5 хектари
овошнинасадии7.500садници,ананејзи-
ноимесеедентрактор,атомизер,мулчери
ладилник.Георгиевскаесопственикина
куќавоРесен,кадеживеесосемејството.
Сепак,земјиштенасвоеименема,ново
2009година,когарешиладастанереги-
стриран земјоделец, ја земала под наем
поголематабавчаодоколу0,3хектари.

Од мала во Мрзенци ја викаат
„Снеже овчарката“.Жена-земјо-
делка која сакала да живее во
град, но сепак ја продолжила

семејната сточарска традиција. Денес
заеднособратичуватрикрави,двете-
лињаи околу 150 овци, има 3,5 хектари
земјиште, произведува свежо млеко и
месо.СнежанаТаневасетоовагорабо-
тизаеднососвојотбрат,ноимаиголема
поддршкаодсопругот.Постојанонасме-
ана,непосредна,велидекаништонеие
тешкоиакоимакупобврски–околуста-
нот во Гевгелија кадештоживее со се-
мејството,околудецатаиоколуфармата
воМрзенцикадеимашталаипридружни
објекти.
Моментносесоочувасонеколкупредиз-
вици од кои два, потенцира, се клучни:
фарматанеиелегализирана,авоселото
уште јагледаатсообвинувањеи ја„по-

кажуваат со прст“ зашто веќе десет го-
динитокмутааесопственикнастокатаи
земјата,анебрати.
-Дасебидежена-земјоделецнеепред-
ност, туку голем предизвик. Јас засега
добро се справувам со проблемите и
упорно ја туркам сопствената приказ-
на. Предрасудите, генерално, се уште
постојат.Можебиполека се надминува-
ат,нотоаодибавноитешко.Конкретно,
многу реткоможе брат да и дозволи на
сестратадабидесопственикнафармата,
каковомојотслучај.Понекоенепишано
правило,машкотоморадае„газда“,така
еостанато.Затоа,многуодмоитесосе-
лани,падурииродниниипријателиипо
десетгодинисеуштемеосудуваатзашто
добитокотиземјатасенамоеиме,ајаси
братмитакаседоговоривмеитоаенаша
работа,велиТанева.
Обврските се огромни, обемни и ком-
плицирани, додава, зашто се работи за
чување животни кои бараат постојана
грижа,негаитретман.

-РоденасумиизразнатавоРесен,восе-
мејство на интелектуалци кои немаа до-
пир со земјоделството. И јас и сопругот
сме инженери – технолози и на почеток
воопштонепомислувавмедекаќесеза-
нимавамесоземјоделство.Немавмениту
еденовоштарник,освенонојна таткому
во селотоЕвла со околу 400дрвцана 30
ари,иаконашиотпреспанскикрајепознат
по јаболкото. На струката како технолог
работев само четири години, од 2000 до
2004-та.Тој,пак,какотехнологработеше
до2011година,ноплататамубешемногу
ниска.Сфативмедекавсушностнемара-
ботазатехнолозивоземјаваинатојстав
сме уште. Не беше така во времето кога
сеодлучувавмештоќестудираме,техно-
лог беше престижна професија. Законот
денесненештитиисекојможедаотвори
минифабриказапрехранабездаиматех-
нолог.Така,дојдовмевоситуацијадаоста-

https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/rodova_ednakvost/izvestai/Godisen_izvestaj_za_ednakvite_moznosti_za_2019.pdf
https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/rodova_ednakvost/izvestai/Godisen_izvestaj_za_ednakvite_moznosti_za_2019.pdf
https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/rodova_ednakvost/izvestai/Godisen_izvestaj_za_ednakvite_moznosti_za_2019.pdf
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Арјанит Хоџа, министер за земјо-
делство, шумарство и водосто-
панство

Според податоците од ЕРЗС, од
вкупно регистрирани 171 000
земјоделци, 21.7%сежени.Ова
е мал процент и поттикнати од

овасознаниеМинистерствотозаземјо-
делство,шумарство и водостопанство
заедносоМинстерствотоза трудисо-
цијална политика и Националната фе-
дерација на фармери направи измена
намерката 115 „Поддршка за активен
женски член во земјоделското до-
маќинство“воНационалнатапрограма
заразвојназемјоделствотоирурален
развој за период од 2018-2022 година.
Со оваа мерка се овозможи поддрш-
ка во вид на неповратна финансиска
поддршка за започнување на допол-
нителна дејност на женски член на
земјоделско стопанство запишано во
ЕРЗС.Поддршкатаевовисинаод180
000денаривовиднагрант.Јасвеќене-
колкупатијавнокажавдекаличноќесе
заложамоваасумадаседуплиравеќе
одследнатагодина.Унапредувањетона
родоватаеднаквостеедноодбарања-
та кои ние треба да ги исполниме во
процесот на подготовката наРепубли-
каСевернаМакедонијазаинтеграција
воЕвропскатаУнија.Вотаанасока,Ми-
нистерството за земјоделство, шумар-
ствоиводостопанствопреземанизана
активности,соштопокажувадекајасно
ја препознава важноста на родовата
еднаквост. Една од активностите се и
Правилницизапродажбаодкуќенпраг
кои имаат сериозен импакт во вало-
ризацијата на трудот нажените земјо-
делкиидомаќинкикоипроизведуваат
домашни производи и ги продаваат
налегаленначиипритоаостваруваат
одреден приход. Нивната финансиска
независностќегипоттикнеидаразми-
слуваатдаимаатимотнанивноимеи
дагозголемуваатпостоечкиот,особено
акосеземевопредвиддекаприбоди-
рањетонамногујавниповици,доколку
апликантотежена,предвиденоепови-
сокободирањесоштонаконкретенна-
чингистимулираменашитеземјоделки
активнодаучествуваат.

Во однос на статусот жена-земјоделец,
дециднаедекасе гордее, а така,пора-
чува,требадасечусвтвуваатситежени-
фармери. -Жената-земјоделка од една
странаемајка,сопругаиработник,аод
друга,столбнаопштеството,произведу-
вахрана:млеко,месо,сирење,зеленчук.

Посебносега, во условина коронапан-
демија, ние сме клучниот фактор од кој
зависатсите.Но,многуебитноижената
земјоделка да знае да се цени, најпрво
самата,заштосамотакаќесигообезбе-
дивистинскотоместовоопштеството.

неменаулицаиконечноодлучивмедасе
занимаваме со производство на јаболка.
Всушност,сепреориентиравмеконземјо-
делство,раскажуваГеоргиевска.
Георгиевскапорачувадекаереднонаши-
тежени-фармерипрвосамидасепочиту-
ваат и да се гордеатшто произведуваат
храна,заштовоедносеимајки,сопругии
работнички, да ги отфрлат предрасудите
околу сопственоста на имотот или меха-
низацијатаиредовнодасеинформираат,
дагиследатновините,задаможатдаги
искористуваат мерките за поддршка од
државатаистранскитефондови.

Правата на сопственост стануваат
обврзувачки со запис во земјишниот
регистар, а процесот е детално об-
разложенсоодредбитевоЗаконотза
сопственостидругитестварниправа3.

Законот за сопственост го призна-
ва и имотот стекнат за време на
брачната заедница како заеднички,
предвидува запишување на двајца-
та сопружници во регистрите на
сопственост, а во исто време дава
можност само еден од нив да е за-
пишан.

3 http://arhiva.mioa.gov.mk/files/pdf/
dokumenti/zakoni/komunikacii/Zakon_za_
sopstvenost_i_drugi_stvarni_prava_kon-
solidiran_032018.pdf

Токмутука,восегментотнанаследу-
вањето,сезабележуваинајвисоко-
то ниво на дискриминација. Рурал-
натаженареткоесвесназаЗаконот
и се соочува со прашањето на на-
следство. Нејзините очекувања се
намаленидонивона„згрижување“,

http://arhiva.mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/zakoni/komunikacii/Zakon_za_sopstvenost_i_drugi_stvarni_prava_konsolidiran_032018.pdf
http://arhiva.mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/zakoni/komunikacii/Zakon_za_sopstvenost_i_drugi_stvarni_prava_konsolidiran_032018.pdf
http://arhiva.mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/zakoni/komunikacii/Zakon_za_sopstvenost_i_drugi_stvarni_prava_konsolidiran_032018.pdf
http://arhiva.mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/zakoni/komunikacii/Zakon_za_sopstvenost_i_drugi_stvarni_prava_konsolidiran_032018.pdf
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ИНСЕРТЕР

односно обезбедување минимални
условизасместувањеихрана,така
што сите нејзини наследни права
„доброволно“сепрефрлаатнамажот
вокуќата.

Според студијата „Мерење на ни-
вото на зајакнување на жените во
земјоделството во РСМ со приме-
на на експериментален економски
метод“, имплементирана во 2019
година одФакултетот за земјодел-
ски наукии храна со поддршкана
UNWomen,4.07%одженитесесоп-
ственици на имотот/куќата, 95.9%
одмажите се сопственици на имо-
тот/куќата, а 21.96%, нивните ро-
дители се сопственици на имотот/
куќата.Воделотнасопственостна
земјиште 12.01%оджените се соп-
ственициназемјиштето,87.99%од
мажитесесопственициназемјиш-
тето.90.35%одмажитедонесуваат
одлуки за активностите поврзани
со земјиштето и само 9.65% одже-
ните донесуваат одлуки за актив-
ноститеповрзанисоземјиштето.

50%одженитекоисесопственици
на земјиште не се активни во про-
цесотнадонесувањенаодлукиза
активностите поврзани со земјиш-
тето.l

Јагода Шахпаска, министерка за 
труд и социјална заштита

Жените и мажите треба и
морадаимаатеднаквипра-
ва на човечки, социјален,
економски и културен раз-

вој,какоиподеднаквоправонаглас
во општествениот и во политичкиот
живот. Тоа е концептот на еднакви
можности за сите, за кој јас се зала-
гамиодкојнеотстапувамвомојата
професионална и политичка карие-
ра. Доследно и целосно почитување
на начелото на еднакво учество на
женитеинамажитевоситеобласти
од јавниот и од приватниот сектор,
еднаков статус, еднаков третман во
остварувањето на сите права и во
развојот на нивните индивидуални
потенцијали преку кои тие придоне-
суваат во општествениот развој.Во
остварувањетонаовојконцептважна
улога имаат ижените коиживеат во
руралните средини. За жал жените
воруралнисрединисеуштесесоочу-
ваат со голем број на предизвици, а
тоа е социјална исклученост, невра-
ботеност, родова дискриминација,
нееднаква распределба на приходи-
те и ресурсите, доминација на тра-
диционалните норми, лишување од
сопственостназемјоделскоземјиште
иимот,лишувањеодправонаплате-
но родителско отсуство, ограничени
пристапи и понуда на образование,
информации, здравствена зашти-

та, јавниисоцијални услуги.Според
податоците во 2019 година, од 300
договори за закуп на земјоделско
земјиштеводржавнасопственост76
договори се склучени со жени заку-
пци.ЗатоаниекакоМинистерствоза
труд и социјална политика, Владата
и сите институции, но и граѓанските
организациисмеобврзанипрекукон-
кретнимеркиипланови,какоипреку
координиранаакцијадаработимена
надминувањенаоваасостојба,преку
вклучување на родовата перспекти-
вавокреирањенамерки,политикии
стратегиикоисеоднесуваатназемјо-
делството и руралниот развој. Неоп-
ходна е постојана, координирана и
системскаакцијазадаимаконкретни
ивидливирезултати.

Инсертеротеподготвенворамкитенарегионалнатакампања„Зајакнатижени,зајакнатаекономија“
поддржанаодDeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit(GIZ)GmbHворамкитенапроектот
„ПоддршканадиверзификацијатанаекономскитеактивностиворуралниподрачјанаЈугоисточнаЕвропа“и
GIZОтворениотРегионаленФондзаЈугоисточнаЕвропа–ПравниРеформи.
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Коњотеубаво,паметноиграциоз-
ноживотно,што го поврзува со
развојот на човекот и неговата
цивилизација,опстанокиразвој

совекови.Вомногуразвиениземјиво
светот коњарството се карактеризира
сонеговапрофитабилност,пазатоасе
нарекуваподтерминоткоњичкаиндус-
трија. Одгледувањето коњи има свој
уделвоаграрнатаекономија, заштита-
та на животната средина, здравјето и
благосостојбата кај луѓето, руралниот
развојиподобрувањетонаквалитетот
наживототкајнаселението.
Постепеното намалување на вкупниот
бројкопитарикајнасодипаралелносо
намалувањетонахуманатапопулација
којаживееворуралнитеподрачја.Така,
во 1969 година имало вкупно 94.000
коњи,аво2019годинасамо10%однив.
Моментално во Македонија во коњич-
ките клубови се одгледуваат повеќе
благороднирасикоњи,одкоинајзаста-
пенисе:англискиполнокрвенкоњ,ха-
новерански,арапски,холштајнски,тра-
кенерски,источно-бугарски,амерички
пинто,липицански,поникоњиидруги
расикоњи.
Од домашните раси копитари, од 2013
годинавозаконотзасточарствоводе-
лотнаавтохтонирасидобиток,воведе-
ни се двата автохтони вида копитари
итоа:
l домашен ридско-планински коњи,

и
l домашномагаре.

Домашниот (ридско-планински) коњ
претставува македонски вариетет на
Балканскиот ридско-планински коњ,
којсеодгледувасовековинапростори-
тенаБалканскиотПолуостров.Вонего-
вотосоздавањевлијаниеималеазиск-
итекоњипрекуХунитеиАваритево6.
и 7. век на овие простори. Исто така,
големо влијание на неговиот денешен
фенотип одиграа и турските коњи во
Отоманската Империја, преку нивните

турскит.е.арапскикоњи,од15.векпа
седопочетокотна20.век.Нотогашните
парењабиле случајнии спонтанивкр-
стувања.Во20.вексезапочнатимели-
оративнизафатинаоблагородувањена
домашниот коњ со арапски коњии се-
лектиранилиниинадомашниотридски
коњ,главнопрекуселекцискитестани-
ци во Босна и Херцеговина, за потре-
битенапоранешнатаСФРЈугославија.
Освен преку пастувски станици, се
спроведувало во периодот од 60-тите
до 80-тите години имерките лиценци-
рањеидоделувањеприплоднипастуви
наодреденифармеривоповеќеселаво
Р.Македонија.
Домашниот ридско-планински коњ е
автохтона раса коњи на Балканскиот
полуостров. Од изворниот балкански
тип,благодарениенаразличнитереги-
онални и одгледувачки услови, селек-
тирани се неколку негови вариетети:
македонски,босански,грчки,албански,
далматински, бугарски и други вари-
етети на балканскиот ридски коњ. Од
ситевариететинадомашенридскикоњ
наБалканот,најмногуеработенонабо-
санскиот вариетет. Македонскиот тип
надомашенкоњемалкупонизокипо-
лесен од босанскиот, како резултат на
послабатаселекцискаработананегово
унапредување,какоипорадиполошите
условинанеговоодгледување.Главно
секористиза товарењеиза јавање,а
пореткозаработавоземјоделствотои
шумарството. Има многу цврста град-
ба на телото, одлично здравје, цврста
конституција и голема издржливост и
добраадаптацијаиаклиматизацијана
различни климатски подрачја. Често
патисекористизатоварењенапланин-
ските места или оддалечениместа од
поголемитенаселениместа,доселата
по стрмни козји патеки, каде претста-
вуваскороединственапрометнаврска.
Според своите ценети морфолошки
особини, скромност, мирен темпера-
мент и способност за адаптација и ак-
лиматизација во суровите планински
услови во нашата земја, со сигурност
можедасекажедекапретставуванаше
национално благо и бисер на нашето
поднебјеиблагороденгенетскиресурс
восточарството.Сонеговазаштитасо
програмите за биодиверзитет и со не-
говаселекција,потребноеистиотдасе
зачува,унапредиизголемипобројност,
запотребитенаразвојотнаселото,ру-
ралниот туризам, шумарството, земјо-
делството, хипотерапијата и теренско-
торекреативнојавање.

Домашното магареевториотавтохтон
видкопитарикојепризнатво2013годи-
насогласнодополнувањатаналистата
на автохтони раси и видови домашни
животни во Р. Македонија. Се одгле-
дува од дамнешни времиња на наши-
те простори, претежно во посуровите
припланинскипределинаМакедонија,
каде потешко се одгледуваат коњите.
Магаретоеситно,здравоискромнодо-
машноживотно.Вомногуземјисотро-
пска и суптропска клима претставува
единствено товарно животно. Во 2018
година под водство на експертите од
ФЗНХ–Скопје,основанаепрватафар-
масомагарињавос.ВелестовоОхрид,
во подножјето на планината Галичица.
Фармата брои 11 возрасни магариња,
одкои10семагарицииеденмагареш-
кипастув.Во2019годинаеосновании
другипоголемифармизамагарињаво
јужниотиисточниотделодМакедонија.
Домашното магаре според своите це-
нети особини, скромност, отпорност,
долговечност, мирен темперамент и
способност за адаптација и аклимати-
зацијавосуровитеариднииполуарид-
ниподрачјавонашатаземја, сосигур-
ностможедасекажедекапретставува
нашенационалноблаго.
Слабата организација на работата во
коњарството и немањето подршка од
државата за негов развој, доведуваат
достагнацијанаразвојотприодгледу-
вањетонакопитаритеинеговостихиј-
норазвивањевоеднаилидруганасока,
препуштено на неколку индивиуални
одгледувачи.
Како заклучок:
Вопоследнивенеколкугодининашите
македонскидомашникоњиимагариња
сеизвезуваат(регуларноилинацрно)и
зажалтамуседекларирааткакосрпски,
албански,грчки,хрватскиисловенски
домашни автохтони копитари, а се ку-
пениоднашифармеривоМакедонија.
Во соседните земјипостои субвенција
одпо300еврапогрло(изадомашниот
коњ и за домашното магаре). Доколку
веднашнегозаштитимесоинтервент-
ни владини мерки, преостанатиот дел
домашникоњиимагарињаинатамуќе
сепродаваатипонатамуќеседеклари-
рааткаконационалнигенетскиресурси
од соседните земји, а всушност тие се
нашенационалноблаго. l

ГУБЕЊЕ НА ГЕНЕТСКИТЕ 
РЕСУРСИ ВО КОЊАРСТВОТО 
ВО МАКЕДОНИЈА
Пишува: Проф. д-р Ѓоко Буневски

Домашен коњ

Домашно магаре
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Сложно земјоделско семејство,
сите егзистираат од произ-
водство на месо, а опасниот
епидемиолошки замав на смр-

тоносниот вирус не ги предомисли да
го прошират бизнисот во среде хаос
и вонредна состојба: веројатно звучи
помалку луцидно, но без дилема е ус-
пешнаприказналоциранавоберовско
Будинарци.Вонајголемделереализи-
ранаисклучивоодрацетенаглаватана
семејствотона58-годишниотДимитар
Пачарзовски, но и неговите два сина,
дветеснаиинеговатасопруга.Тајната
евослогата–велаттиеза„Мојаземја“.

Димитар: Овој период е 
најлошиот во производството на 
месо од кога јас се сеќавам

Поседуваатнад1000метриквадратни
земјиште на кое се наоѓа фармата со
околу95прасињаисвињии90говеда.

-Откакознамзасебеисесеќавамдека
постојам, јас учев и се занимавав со
земјоделието, ни раскажува Димитар
додекаправиобиколканаберовскиот
пазарзамесо.Сакадабидево тексо
сите реонски случувања во врска со
производствотоипродажбатанамесо.
Предточно6месеци,додекапроизвод-
ствотона храназабалежителнопочна
дазапаѓавокризазарадипандемијата,
семејството Пачарзовски одлучуваат

да отворат месарница се вика „Дими-
дајц“,иелоциранавоградот.

-Пласманот на месото е тешко да се
обезбеди изминатиот период, а имам
синови,снашки,внуци,морадамисли-
мекаколеботда гоизвадиме.Муште-
рииимаме,знаатлуѓетокакоерането
месото,какогочуваме,колкусмевло-
жиле,едноставнознаатодкогокупува-
ат.ДоаѓаатиодСкопјеиоддругиместа,
имаатдовербавонас, ание смеипр-
ватамесарницавоБеровокојапродава
сопствено месо, односно не откупува,
раскажува Димитар додека се движи
попазарот.Гледајќигиостанатитепро-
давачиразочараномавтасоглаватаи
нагласувадекаоткакознаезасебе,ова
е најтешкиот период за одгледување
намесо.

-Државата ништо не прави за нас: ев-
ропски не казнува, ама не ни помага
европски.Оддругастранаимамемногу
големидавачки.Мојатафармаена500
метриодурбаноместоисогодинисам
себоревзаструјадамипостават,апсо-

лутнолегализиранфармер суми сето
насопственгрб.Сесамикупивме,цела
механизација.Самисмевофирмата,па
аконашево„изгори“горимесите,затоа
борбата не запира, вели Димитар со
еланвогласот.

Заработувачкатастигнува,задасиги
обезбедатоколу2000евраминимални
давачкиштогиимаатмесечно,запла-
ти, придонеси и режиски трошоци. И
пакповторидекаеованајтешкиотпе-
риодвопроизводствотонамесо.

-Имаменедостатокодговедскоисвин-
скомесо,иаконегозаштитидржавата
производството–ниследикатастрофа.
Продажбата оди комплицирано околу
125денарипокилограмедоброистове-
ногрло,азадакупишмалоквалитетно
телечини200денари...Значивозара-
ботувачката сме некаде под нулата, и
затоа се одлучивме да ја отвориме и
месарницата, објаснува Димитар. Се-
пакоптимизмотникаконегонапушта,
панашегадодавадекаштоидасепра-
ви,завнуцитеморадасемисли.

Деветчлено семејство сами одгледуваат и продаваат месо во Беровско

Пачарзовски отворија 
месарнца во „цутот“ на 
ковид – кризата
Пласманот на месото е тешко да се обезбеди изминатиот период, а имам синови, 
снашки, внуци, мора да мислиме како лебот да го извадиме. Муштерии имаме, знаат 
луѓето како е рането месото, како го чуваме, колку сме вложиле, едноставно знаат од 
кого купуваат, вели за „Моја земја“ главата на семејството Димитар

Пишува: Искра Коровешовска
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-Ние кога бевме деца, животот беше
полесен,немавмеинебаравметехно-
лошкиизуми.Сегадецавааконемаат
комјутер, таблет или телефон, остану-
ваатотсечениодреалноста,атоаниту
занива уштепомалкузанаседобро,
нагласуванашиотсоговорник.

Пачарзовски отвораат и кафеана

Амбицијата на ова семејство не завр-
шува тука. Процениле дека како што
бројот на членовирасте такаи бизни-
сот не смее да заостанува, па одлучу-
ваатдаотворатикафеана,вокојаќесе
служи исклучиво месото произведено
вонивнатафарма.

-Овиедесеттинаденакафеанатаќебиде
готова,сегасеработивнатре,уштесе
средува.НекогашвоБудинарциимаше
трикафеани,сеганеманиедна,ниеќе
бидемеединствени.Малешевијатапо-
малкуизгледакакослепоцревоводр-
жавата,имаоколу700жителивомоето
село,нониенепрестанувамедаодиме
напреддодаваДимитар.

Амладитесиновииснаигослушаат,но
итојнив,соработуваат,делатобврски
и нема кавги – ова според помладата
снаа,22-годишнатаМарија,еформула-
тазауспех.Тааисопругатанадругиот
синнаДимитармоменталносеангажи-
рани во месарницата, а кога и кафеа-
натаќебидеготова,еднатаќеодитаму.

-Мажите се најчесто на фармата, во
шталите, се грижат за добитокот, го
хранат.Ниесмевомесарницатаод8до
18часот,дечињатаодатнаучилиштеи
градинкадо15часот,апотоасвекрвата
гичува.Ааконеможатмажитенафар-
маодимение,нираскажуваМарија.

Иако треба да се нон стоп на работа,
велитаа,свеснисеотизасебесипра-
ватдобро.Амаизадецата.

-Итиепомагаатнаниваособено,садиме
компираимамеиградина,децатачес-
тодоаѓаатисеодпомош,велиМарија
иразачоранододавадека замладите
оваа работата не е нималку привлеч-
на,пасенадевадекабаремнејзините

децаќеодлучатданеотстапатиќеим
останепрофесијананејзинитедеца.

-Јассумзадоволнаодоваштогоправам.
МоитеблискисевоСкопјеилиизбегаа
оддржавата,ноимаитаквичиироди-
телијасноодбиваатовадабиденивни-
отизборзазаработувачка,апонивниот
примеридецатанесакаат.Носамсвој
газда е најдобрата варијанта, отколку
даработишзанекого,амладитечекаат
наготовипари,неимсеработи,вели
Марија.Нејзинатапоракаемладитеда
небегаатодземјоделиетобидејќитоа
енашетоминато,сегашностииднина,
таква ние земјата- земјоделска, а др-
жаватаитноданајденачинкакодаги
задржидома.

Националнатафедерацијанафармери
заовасемејствоеважнаалкавоповр-
зувањеназемјоделцитемеѓусебе,но
предсезаилустрирањенапроблемите
сокоитиесесоочуваатпреддржавата.
Крајната цел е креирање на држав-
ниполитикивокористнасточаритеи
земјоделците. l

СЕРТИФИКАТИ ЗА СЕКОЈА 
ПРОДАЖБА ПОСЕБНО СЕ ВАДАТ, 
ДРЖАВАТА ДА ПОМОГНЕ
Властитеморадапрезематнештово
олеснувањенаживототнасточа-
ритеиземјоделцитевоопштовели
Димитар,отиодреденидавачки
спореднегобиможеледаимбидат
олеснети.
-Клањегрлочиниоколу1500денари
вокланиците,анеговотоизнесу-
вањенапазаротеисклучивосо
одреденисертификати,коиаконесе
продадемесотовомоментот,нева-
жатзаследнапродажба.Значиако
сакатедагопродадете,паксевадат
новииновисретификати.Асубвен-
циидобиваме1000-1500денарина
тов,носотоанеможамниоглавида
купам,посочуваДимитар.
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РЕЦИРКУЛАТОРНИ 
АКВАКУЛТУРНИ 
СИСТЕМИ

РИБАРСТВО

Рециркулаторните аквакултур-
ни Системи (РАС) се најна-
предната, најсовремена тех-
нологијазаодгледувањериби.

Оваа технологија се појави како пот-
ребадасеодгледуваатрибисомали
количинивода,воограниченпростор,
365 дена во годината. Едноствно ка-
жаноистатаводасевртиисефилтри-
равосистемотзаодгледувањериби.
Седодавасамоонолкуводаколкушто
испарувавотекотнаденот.Системот
е многу ефикасен и се постигнуваат
многу големи густини на рибите на
единицаволуменнавода.Овазначи
декавозависностодвидотнарибата,
возраста,видотнахранатаитемпото
нахранење,температуратанаводата
и количината на кислород (аерација,
оксигенација), се постигнуваат густи-
ниод50додури300кгрибанам3вода
штовоконвенционалнитерибницие
незмисливо.

РАСсевнатрешнизатворенисистеми
во кои рибите се одгледуваат во ви-
сока густина и контролирани услови
(земјиштеивода).Вообичаенагусти-
на на рибите за да се достигне еко-
номска ефикасност е од редотна 60
кг/м3иповеќе.Системотесоцелос-
ната автмоматизација на процесот
овозможувасистемотвосекоевреме
да поседува информации за параме-
тритенаводата(кислород,pH,темпе-
ратуранаводата...)сокојсепостигну-
васледењенарибитеиовозможува
постигнување на оптимални услови
заодгледувањенариби.

Предности на РАС 

• Потрошувачката на вода во систе-
мите за кружење е просек 300 л /
kg  произведена продукција доде-
кавотрадиционалнитесистемисе
користиод30000л/kgдо60000
л/кг.

• Лесно планирање на производ-
ството,флексибилност и сигурност
при склучување на долгорочни до-
говоризапродажба.

• Производство на биолошки чист
производ, се елиминира ризикот
од болести и антибиотици. Рибите
сеогледуваатвостерилнасредина
постигнатапрекубезопаснаUVсте-
рилизацијаикористењетонаозон.

• Висока стапка на раст на рибата
- поради одржување на оптимал-
ниусловизаразвојнарибата, таа
расте побрзо отколку кај слободно
одгледувањенаотворено.

• Постојан мониторинг и автоматска
контрола на производството. Спо-
собност на целосна автоматизира-
ностнапроцеситеиоттамунамалу-
вањенатрошоцитезаработнасила

Пишува: Проф.д-р Мишо Христовски

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ

1. Пумпи

Тоасе компонентизадвижењенаво-
дата од базенот за одгледување до
единицата за прочистување и назад.
Обично се користат центрифугални
пумпипорадикомпонентитекоибара-
атзголеменпритисокнаводата,некои
механичкифилтри, биолошкифилтри
икомпонентизаоксидација.
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2. Механички филтер

Механичкифилтерзаодстранување
накрутитеотпадничестички(неизеде-
нахрана,фекалии)

Механичкитечестичкиможемедаги
издвоимекористејќигитритеосновни
методи:гравитација,филтрацијаниз
некојфилтрацискимедиум(песокили
пластичничестички)илифлотација
(подигањеначестичкитенаповрши-
натапапотоанивноодстранување).

3. Биофилтри

Биофилтрите во прв ред служат за
конверзија односно оксидација на
амонијакот како отровен продукт на
метаболизмот во 2000 пати помалку

отровеннитрат.Тоасекомпонентикои
со различната градба овозможуваат
доволнонасаденаповршиназанитри-
фикациските бактерии. Користат об-
ичногранулиилитенкиплочкиитака
креираатголеманасаднаповршина.

4. Компоненти за надгледување на 
pH вредноста и контрола

СесостоиодсондакојакогаpH-таќе
паднеподоптималнатавредностпреку
компјутерскиотсистемсепраќасигнал
доконтејнеротсоалкалите, накојсе
отвараавтоматскивентилиседодава
алкалседодеканесеоптимизираpH
вредноста.

5. Компонента за аерација или 
оксидација 

Реоксидацијата, односно надоместу-
вање на кислород потрошен со ди-
шењето и бактериската активност во
одгледуваниотсистем,сенадоместува
со инјектиран воздух или чист кисло-
родвоводата.Кислородотможедасе
произведува на самата локација или
даседонесувадоконтејнерите

6. Компоненти за стерилизација

Водатавоглавносестерилизирасо
UV-реакториилиинјектирањенаозон.

ЗАКЛУЧОК

ПрименливостанаРАСсисте-
митевоМакедонија,зависиод
повеќефакторикоикакопредус-
ловисепоставуваватзауспешно
ипланскопроизвоствосоцел
остварувањеназацртанитецели
коипакгивоочуваатнотираните
проблемивоаквакултурното
производствовоМакедонијаа
коисе:

• Скапаувознахраназарибите,
асекакопоследицананеор-
ганизираностнапроизводи-
телитеидистрибутеритена
храна

• Недоволнопредзнаење

• Ниско-квалификуванкадар

• Неуредендомашенпазар

• Навикинадомашниотпотро-
шувачзавременскиограниче-
ноконзумирањенариба

• Слабилиникаковинтересза
извоз

• Евтинаувознаморскариба

• Намаленакуповнамоќна
потрошувачитенаспроти
високатаценанарибатакоја
сепласиранапазар

• Зголеменпорастнавлезни
трошоци

• Континуиранувознасве-
жаслатководнарибакоја
потекнуваодаквакултуратаво
соседството

• Порастнаценатанаенерген-
сите(струја,гориво)

• Ограничениинедоволни
државнисубвенции.
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ОВОШТАРСТВО

Castanea sativa

Врзоснованасистематскатапри-
падност на растенијата, питоми-
от костен спаѓа во фамилијата
Fagaceae, род Castanea. Ценето
овошно растение кое изобилу-
ва со јаглехидрати, белковини,
масти,витаминиБ,ЦиКидруги
корисни материи значајни за ис-
хранатаналуѓето.Костенотерас-
тениекоештовопоследновреме
емногучестобарано,несамоза-

радиплодот,тукуикакомедонос-
на флора. Претставува одлична
пчелна паша, а добиениот мед
се смета за еден од најкорисни-
те бидејќи изобилува со богат
состав. Освен во прехрамбената
индустрија, има големо значење
и во фармацевската, како и во
градежната индустрија. Поради
севкупнитесвоиблагодетикоиги
има, побарувачката за костенот
во нашата земја од година во го-
динарасте.

Воприроднитешумскипопулации
костенотсенаоѓавофамилијана
даб и бука. Питомиот костен од
еколошки аспект има големо зна-

чење, бидејќи се среќава самово
спонтани природни популации и
во неколку региони погодни за
успевање на оваа култура. Пи-
томиот костен вo нашата земја е
раширен на неколку локации и
тоа: дебарско-струшкиот регион,
гостиварско-тетовскиот регион,
кичевско-бродски регион, битол-
ско-прилепски регион, струмич-
киот регион, а во скопскиот реги-
он е распространет во северниот
предел на планината Водно и на
југозападна страна на Скопска
ЦрнаГора.Застапенеи на други
локации, но во помали размери.
Воприродниасоцијациикостенот
серазмножувавегетатинои гене-

КУЛТИВИРАЊЕ НА 
ПИТОМ КОСТЕН
Пишува: Дипл. Зем. Инж. Ивана 
Видановиќ
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ративно.Овошките добиенипо
патнакалемењепрородуваат
многупобрзовоспоредбасо
овошкинастанатиод семе.
Во нашатаземјаедниод
најзастапенитесортина
костенсеволотикакоја
штоеводечкасортаи
маронија која што се
користи како нејзин
опрашувач. Двете
сорти покажуваат
добрапрокуктивност.
Волотика во внатре-
шноста на обвивката
има2-3плода,додека
маронија има 1-2
плода.Плодовите
се крупни со ис-
клучителен ква-
литет и вкус, а
бојата на месото
ежолто-бело.

Морфолошки 

особини

Листовите од костенот се долг-
навести и назабени. Костенот е
еднодомно разделнополово рас-
тение, чии што машки и женски
цветови се сместени одделно на
исторастение.Женскитецветови
се здружени по 2-3 во гроздови
,а машките цветови се здружени
вогрупи6-7заедно.Цветаво јуни
и јули, а поленот се пренесува со
ветер и со инсекти. Од особено
значењеедасенасадатразлични
сорти поради меѓусебното опра-
шување.Плодот е со кафеаво-цр-
венабојаи сомазнаповршина, а
созреваат на крајот од октомври.
Растат во внатрешноста на ежов-
ка,којасераспукувавоесенкога
плодотсозрева.

Агроеколошки услови за 
одгледување

Температура

Питомиот  костен не поднесува
дифузна светлина. За успешен
растиразвој,освенсветлинабара
итоплина,особенокогаевофази-
тенацветањеизреењенаплодо-
вите. Добро поднесува  ниски те-
мературиидо-20°C.

Вода

Костенотеосетливнасуша.Вода-
та е од исклучително значење во
периодот од развивање на цвет-
нитепапки,цветање,заврзување
на плодовите, како и за нивниот
раст. За добар развој на целокуп-
ното растение, потребно е да се
наводнува во текот на целата ве-
гетација.

Почва

Питомиот костен бара длабоки
и умерено влажни почви со pH
вредност од  4,5-6. Не поднесува
варовити, непропустливи, прем-
ногу тешки и премногу влажни
почви. За подигнување на на-
садисопитомикостенинајмно-
гу одговараат ридести песочни
земјишта кои се плодни и рас-
тресити. Питомите костени
треба да се садат на јужни,
југоисточни и источни стра-
нисоумереноконтинентални
услови.

Садење на костен

Костенот најчесто се сади на
растојание7x7или8х6т.еоколу

20садницинадекарвозависност
од системот за резидба и квали-
тетотназемјиштето.Наповршина
од1хасесадатоколу 200садни-
ци. За успешно одгледување на
костени најпогодни се земјишта
соблагикосини.Надоброприпре-
меноземјиштесекопаатдупкисо
димензии50x50x50,вокоишто
се става органско ѓубриво. При
садењетопотребноедасеизврши
доброгазењеоколусаматасадни-
ца,соцелдасеизбегнепојавана
поголеми воздушни пори. Со цел
дасеиспровоциранадземенраст,

треба да се извр-
ши косо пре-

секување на
садницата
на висина
околу 80
-100см. l



26|МОЈАЗЕМЈА

АХВ

Африканска чума кај свињите реална закана

Африканскатачумакајсвињи-
тепретставуваконтагиознаи
фатална вирусна болест кај
домашните и дивите свињи.

Болеста се карактеризира со висок
процент на смртност кај сите кате-
гории на свињии задолжително се
пријавувавоСветскатаорганизација
заздравственазаштитанаживотни-

те(OIE).Овааболестможесериозно
дајазагрозиипореметимеѓународ-
нататрговијасоживотниипроизво-
диодживотинскопотеклоидазада-
десериозенсоциолошко-економски
ударврзсвињарскотопроизводство.
До денеска африканската чума кај
свињите е широко распространета
низ голем број на земји во Европа
и во светот.ВоМакедонија болеста
сеуштенеепотврдена,авоБугарија
од 2018 година перзистира како во
диватапопулацијана свињи такаи
кај домашните свињи. Од 2019 го-
дина африканската чума ја имаат
пријавеноисоседнаСрбија(домаш-
ниидивисвињи)иГрција.

Африканската чума е слабо пре-
нослива болест и може да остане
незабележана пред се поради тех-
нолошката смртност посебно кај
поголемите комерцијални фарми.
Болеста може да има слична или
идентичнаклиничкасликасонекои
други инфективни болести (класич-
натачумакајсвињите,бактериската
плевропневмонија, црвениот ветар,
аујецкиева болест, цирковирозата,
респираторниот и репродуктивниот

Пишува: ДВМ Бранко Ангеловски синдром кај свињите, салмонело-
зата и стрептококозата) и да оста-
не маскирана и недетектирана. Од
овие причини, единственото оружје
заборбапротивафриканскатачума
кајсвињитеенејзиноранопријаву-
вањеи детектирањеи превземање
настрогисанитарнимерки.

Задаможефармеротдајапрепознае
болестаи да постави сомнеж треба
да ги познава клиничките знаци и

надворешните патоанатомски про-
меникоигипредизвикуваафрикан-
скатачума.Воодноснаклиничкиот
тектојможедабидеперакутен,аку-
тен, субакутен, хроничени асимпто-
матски..Приперакутниот обликжи-
вотнотоненадејнопцовисуваза1до
3денабезтипичниклиничкизнации
сопокаченателеснатемператураод
41до42°C.Акутниоттекнаболеста

се карактеризира со висока темпе-
ратура, губење на апетит, залежа-
ност, забрзано дишење (пумпање),
коњуктивитист, некоординираност
при движењето и висок леталитет
до100%којобичносе јавува6до9
денаодпојаватанапрвитеклинички
знаци.Покрајовиеопштизнаципри
акутниоттекможедасепојаватеден
илиповеќеклиничкизнацикакошто
седијареа,повраќање,абортусикај
маториците, гноен исцедок од но-

сот, крварења по кожата и  темно-
синообоениушнишколки.Акутниот
текнајчестотраедодесетденаиги
зафаќасвињитекоисеводобрате-
леснакондиција.Субакутнатаформа
есличнанаакутниоттексотоашто
клиничкитезанцисепоблагиитекот
наболестаеподолг(3до4недели).
Оваа форма се карактеризира со
флуктуирачка треска со температу-

засвињарскиотсекторвоМакедонија

Црвенило и крварење по кожа Некротични промени на кожа

Автоматска дезинфекциона 
бариера за возила

Цијаноза на ушните школки
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Африканска чума кај свињите реална закана

ра до 40.5 °C, повремена појава на
абортуси, крварењеприапликација
на инјекции во мускул и зголемена
смртност кај помладите прасиња.
Кај хроничната форма се појавува-
атотоциназглобовите,некротични
промени на кожата, црвенило на
ушите и стомакот, хронична пнев-
монијаи слабеење.Пцовисувањето
кај хроничниот тек е најчесто како
резултат на секундарни бактериски
инфекции. Асимптоматската форма

наболестаетесноповрзанасосла-
бовирулентните соеви на вирусот и
најчестосекаркатеризирасоповре-
мена појава на абортуси кај спрас-
нитематорици.Брзотоинавремено
пријавување на сомнителни случаи
наугинатисвињидоветеринарните
властииматичниответеринаренле-
каровозможуваатранадетекцијана
евентуалното присуство на вирусот

наафриканскатачумаипревземање
соодветни превентивни мерки со
цел спречување на понатамошното
ширењенаболеста.

Една од најважните превентивни
мерки во однос на африканската
чумаебиосигурноста.Покрајподоб-
рување на основната биосигурност
во фармите (чистење и дезинфек-
ција на објекти, поставувањенаде-
зинфекционибариери,заградување

со соодветна ограда на дворот на
фармата, промена и дезинфекција
начизмииработнаоблека,вршење
на соодветна дезинфекција и др.)
потребно е и променувцање и зго-
лемување на свеста (начинот на
размислување) кај самите фармери
во однос на вистинското значење
набиосигурноставоборбатасооваа
болест.

Најголемиот ризик фактор за вне-
сување на болеста во региони кои
штосеслободниодафриканскачума
какои пренос од дивина домашни
свињи претставува човековото од-
несување. Најчест начин на внес
на болеста е преку термички нео-
бработени отпадоци од инфицира-
номесо и исхрана со помии кое за
жалесеуштеширокораспростране-
товомалитеекстензивнифармиво
нашата држава.  Пријавувањето на
пцовисанидивисвињивополињата,
шумските и планинските подрачја
(таканаречен пасивен мониторинг)
досоодветнитеветеринарнивласти
претставува најефикасниот и најус-
пешниот метод за рано откривање
навирусотнаафриканскатачумаво

слободните региони и земји.  Бор-
бата против оваа болест не зависи
само од однесувањето на фармери-
теиветеринаритетукуиодсвестаи
однесувањетонаситечинителикои
што допринесуваат во синџирот на
преноснаболестакакоштосефар-
мерскитеработници,ловџиите,пла-
нинарите, шумарите, полјоделците.
Зголемувањето на свеста кај насе-
лението преку разни едукативни и
медиумски кампањи би го подобри-
лецелокупниотсистемнадржавата
и општеството за подобро справу-
вањесоовааекономскинајсложена
ивомоментовнајзначајнаболесткај
свињите. l

засвињарскиотсекторвоМакедонија

Абортус кај спрасни свињи

Четки за чистење чизми

Дезинфекциона бариера

Треска и лежење на жи-
вотните едно врз друго

Перакутна смрт без 
клинички знаци
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Зазимување на 
пчелни семејства

ПЧЕЛАРСТВО

Временските услови оваа
есен не беа наклонети за
заштита на пчелите од ва-
роа деструктор со окслана

киселина. Причина за тоа беа ви-
соките надворешни темеператури
кои беа неповолни за третирања
на пчелните семејства со оксална
киселина. Оксалната киселина е
еднооднајефикаснитесретстваза
заштита на пчелите од вароа. Ок-
салнатакиселинаемногулесназа
употребаиимависокаефикасност
науништувањенавароатаод97%.
Оксалната киселина е безопасна
за употреба како за пчелите така
илуѓетопорадифактотдекаиста-
та се содржи во медот. Оксалната
киселина е многу ефикасна со на-
капувањекогасеаплициразаедно
сошеќеренсирупвоконцентрација
1:1којазавременааплицирањето
механички ја уништува надвореш-
натаобвивканавароатаавоисто
времевароатанеможедасоздаде
резистентност на неа. При апли-

цирањето со оксалната киселина
требадасевнимаванадворешната
температура која треба да изнесу-
ва од 8 до 12 степени целзиусови
когапчелитесенаоѓаатвотакана-
речено лабаво клубе. При трети-
рањетосооваакиселинапожелно
еданемалегловодруштвотоатоа
епериодотодкрајотнаноемврии
почетокотнамесецдекември.

Когадоаѓавреметоназазимување
напчелитекајпчеларитесејавува
дилеманакојначиндагизазимат
пчелнитедруштва.Дали тоада го
направат соматеријал кој е топол
и пропуслив ставен врз рамките
илипчелнитесемејствадагизази-
матсоводонепропусливматеријал
(полиетиленска фолија). Вториот
начинпчелитедасезазимуваатсо
најлонскафолијаеодпоновдатум
а јас лично и јас имам резерви за
него. Причината е затоа што фо-
лијата ја задружува целата влага
што се јавува во кошницата и ис-
тата кондензира од внатрешната
странанафолијатавоформанаво-
деникапки.Воденитекапкигозго-
лемувааатприсуствотонавлагаво
кошницаташтоможедадоведедо
мувлосувањенарамкитепергатаи
скиселување на отклопениот мед.
Мувласната перга е отровна како
за пчелите така и за луѓето. Ме-
дот кој по природа е хигроскопна
материја под влијание на влагата
можедаскиснеатаквиотмедможе
дапредизвикапојаваодноземоза
кајпчелите.Токмуодовиепричини

Пишува: Раде Каранфиловски
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јасфолијатајаставамнакрајотод
јануариилисопојаватанапрвото
легло. Во мојот случај тоа го пра-
вам во некој топол јануарски ден
кога правам зимски преглед каде
прегледувам дали пчелните се-
мејства имаат доволно храна и во
истовремејаставамфолијата.Јас
сум поборник на топла и пропус-
лива покривка над пчелното клу-
бе.Оваапокривкаедостакорисна
затоашто ја пропушта влагата да
излегува надвор од кошницата а
влагатаа е најголемиот неприја-
тел на пчелите во зимскиот пери-
од. Познато е дека едно пчелно
семејство во текот на деноноќие
одделува околку 80 милилитри на
водааистотопчелносемејствоза
периододеденмесецодделува2,5
литривода.

Важно е да се напомене дека за
време на зазимувањето на пчел-
ните семејства се јавува еден па-
радокс.Пчелитеподоброзимуваат
во умерено студени зими отколку
во топли зими но под еден услов
завременазиматадаиманеколку
топли денови за прочистен лет на
пчелите. Познато е дека влажнос-
танавоздухотепонисказавреме
на постудените зимишто поволно
влиае на зимувањето на пчели-
те.При топлазимасодржинатана
надворешнатавлагаи тааво кош-
ницата е скоро изедначен иста и
нема можност за одведување на
внатрешнатавлаганадвородкош-
ницата.Влажноставлиаенамедот

којехигроскопенивозависностод
влжноста на воздухот тојможеда
јаменувасвојатасодржинанавла-
га.Кадесогласноиспитувањетона
Коршод Украинапринадворешна
влагавовоздухотод66%влажнос-
та намедот во кошницата е 21,5%
принадворешнавлажностод81%
влажноста на медот може да дос-
тигне околу 40%. Кога ќе заврши
зимата пчелното семејство лесно
ја решававлагата совентилација,
авоовојпериодтоплинатаимаре-
шавачкаулогазаразвојотнапчел-
нотосемејство.Токмузатоамногуе
важнопчеларот тогашда ја стави
полиетиленската фолија за да ја
задржитоплинатавосемејствотои

дополнително да се затопли пчел-
нотодруштво.

Сопојаватаналеглототребадасе
обрненавлагатаитемепературата
во околината на отвореното лег-
локојатребадаизнесуваоколу35
степени целзиусови а влажноста
од70%пчелите.Пчелитеимаатсо-
фистицирн начин за микрорегула-
цијана топлинатаи влажноставо
кошницата. Пчелите регулацијата
натемпературатаивлагатајапра-
ватсовнесувањеискладирањена
нектариводавокошницата.

Во текотна зиматапчелитеизлет-
ничкикоиносатводаиполенпри
нагло заладување во текот на де-
нотстрадаатииститесездрвуваат
инеможатдасеврататвокошни-
цатавоовиеусловидоброедасе
ставинајлонскафолијаврзклубето
врзкојасеставапоклопнатадаска.
Треба да напоменеме дека фолија
вопчелотосемејствопожелноеда
се стави третата декада на месец
јануариадасеизвадиодкошница-
та во третата декада на месец ап-
рил. Најлонската фолија ќе му по-
могневозадржувањенатоплината
а капките вода ќе им помогнат во
ублажувањенапотребатаодвода
напчелите.

Со појавата на првото легло по-
требно е на пчеларникот да се по-
стави хигиенско поило кое треба
секогашдаеобезбеденосоводаи
истотодаштоеможнопоблискудо
пчелите. Добро е на пчеларникот
дасеимадвепоилкикадеедната
ќеимаобичнапиткаводаадругата
поилкаќеимамалкузасоленавода
затоа што солта има важна улога
воразвојотналеглотонапчелното
семејство. Доволно е во засолена-
таводадасеставиеденграмсол
наеденлитарвода. l
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Комбајн за моркови

Морковот се вади кога ко-
ренотпотполноќесераз-
виеигодостигнеобликот
и величината каракте-

ристична запоедини хибриди.Ва-
дењето на морковот треба да се
изврши во фазата на технолошка
зрелост, бидејќи таа е важна за
подолгото чување.Доколкуморко-
вотнесеизвадивофазанатехно-
лошказрелост,можноедадојдедо
повторна вегетација (ретровеге-
тација),сосамототоасенамалува
нутритивната вредност, приносот
но и трајноста за негово подол-
гочување.Најстариотначин,нои

Пишува: Деспина Крстевска
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Наднаслов РУБРИКА

денеска понекогаш употребуван е
начинот на изорување со обичен
делумно адаптиран еднобразден
плуг.Пред да се појават денешни-
те комбајни за морков за вадење
на морковот биле употребувани
вадилки за компир, од кои се раз-
вилекомбајнизаподкопување.На

помали површини и денес се ко-
ристат вадилки за компир или по-
себни конструирани подкопувачи
за подкопување на задебелени-
от корен. На поголеми површини,
морковот се вади со комбајни за
морков еднофазно или двофазно.
Еднофазно вадење: Кај овој вид

на вадење на морков, работните
деловинамашинатагокреваатко-
ренотзаедносоземјата, наприн-
ципотнабесконечниленти кои ги
опфаќаат листовите заедно со ко-
ренотипотоагопотсекувааткоре-
нотодостатокотнарастениетоиго
депонираатводрвенибокспалети.

Двофазно вадење:Кајовојвидна
вадењенајпрвовопрватафазасе
отстранува само лисната маса  а
потоа во вторатафаза со вадилка
се вади само коренот. Овој начин
навадењенаморковотепрактику-
ва  само на суво времеи умерена
влажност  на почвата, за коренот
даостанепочист.

Вадилка за морков Dewulf P3B.За
временавадењетонаморковотсе
користиеднофазнаDewulfP3Bва-
дилкакојасесостоиодподигнувач
на лисна маса, валјак со гумени
прсти за отстранувањена земјата
од коренот, роторно-летвирчарски
механизам, траснпортна лента за
моркови.

Комбајн за коренест зеленчук, 
Alina Supernova,погоденезаголе-
ми површини на кои се одгледува
зеленчук кои имаат голем принос.
Овој влечен комбајн е компатиби-
лен за трактори соминимум80KS.
Овој комбајн е опремен со нож за
поткопување  на морковите, кои
потоасеизвадениодземјасобес-
конечналентакадесоспецијален
нож се отстранува лиснатамаса а
вибрационо исчистените плодови
од земјата се транспортираат со
бесконечналента. l

Технички карактеристики:

бројнаредови-1

прецизностнавадење:98%

ефектнаработа0,08-0,12ha/h

висинанаподигнувањенатранспортерот3,4m

ширинанатраснпортерот50cm

потребнасиланатракторот80KS



Услуги за членството

ГОДИШНА ЧЛAНАРИНА: 
ГРУПНО ЧЛЕНСТВО - 2000 ДЕНАРИ ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО: 500 ДЕНАРИ

� Лобирање и застапување кај државните 
институции

� Редовно информирање за состојбите во 
земјоделството

� Информации за:
��Директна финансиска поддршка во 

земјоделството;
��Национална програма за рурален 

развој;
��ИПАРД - програмата;
��Огласи за закуп на земјоделско 

земјиште;
� Информирање и можност за учество на: 

обуки, саеми, студиски патувања и други 
настани што ги организира НФФ

� Бесплатна годишна претплата на единстве- 
ното земјоделско списание во Македонија – 
Моја Земја и пристап до регионалното 
земјоделско списание на албански јазик - 
Toka Ime.

� Лобирање и застапување кај државните 
институции

� Редовно информирање за состојбите во 
земјоделството

� Информации за:
��Директна финансиска поддршка во 

земјоделството;
��Национална програма за рурален 

развој;
��ИПАРД - програмата;
��Огласи за закуп на земјоделско 

земјиште;
� Информирање и можност за учество на: 

обуки, саеми, студиски патувања и други 
настани што ги организира НФФ

� Бесплатна годишна претплата на единстве- 
ното земјоделско списание во Македонија – 
Моја Земја и пристап до регионалното 
земјоделско списание на албански јазик - 
Toka Ime.

� Лобирање и застапување кај државните 
институции

� Редовно информирање за состојбите во 
земјоделството

� Информации за:
��Директна финансиска поддршка во 

земјоделството;
��Национална програма за рурален 

развој;
��ИПАРД - програмата;
��Огласи за закуп на земјоделско 

земјиште;
� Информирање и можност за учество на: 

обуки, саеми, студиски патувања и други 
настани што ги организира НФФ

� Бесплатна годишна претплата на единстве- 
ното земјоделско списание во Македонија – 
Моја Земја и пристап до регионалното 
земјоделско списание на албански јазик - 
Toka Ime.

� Информирање по СМС за рокови за 
субвенциите, повици за ИПАРД и 
Национална програма за рурален развој, 
како и за активности на НФФ
��Подготовка на апликации за добивање 

на земјоделско земјиште во државна 
сопственост;

� Помош за Регистрација на земјоделци, 
здруженија и кооперативи

� Помош за подготовка на бизнис,маркетинг 
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