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Списанието „Моја земја” из 
ле гува месеч  но и е во соп 
ст веност на Федерација та 
на фармери те на Репуб ли
ка Ма кедонија. Првиот број 
из   лезе како орга ни зациски 
бил  тен на ФФРМ во април 
2003 година, а од декември 
2006 се дис т ри бу ира како 
ме   сеч   но спе цијализирано 
спи    са ние за зем     јоделство и 
ру   ра лен раз вој.

Почитуваничитатели,ситесугестии,забелешки,прашањаикритики,Вемолиме,дагииспраќатенамаиладреситенаведенивоимпресумот.Со
тоаќевлијаетенаквалитетотнасодржинатаиќедобиетеинформациизаВашеподоброипоквалитетноземјоделскопроизводствоилиразвојна
средината.Затоа,редакцијатаВеохрабруваданипишувате.

УРЕДНИЧКИЗБОР

„Задауспеешвонешто,требадамупосветишго
лемделодсвоетовреме.Ние,земјоделците,најго
лемделодсвоетовремегопосветуваменанашата
плодна почва, на земјоделството“. Овами го кажа
еденискусенфармервострумичкотоселоГаброво
наЕтноденотнамладифармери.Оттогаш,секогаш
когапатувамниздржаватаијанабљудувамнашата
прекраснаприрода,размислувамзатоанаштоние
посветуваменајмногувреме.

Еве,конкретно,јаскаконовинарикомуниколог,нај
многувремепосветувамназборувањеипишување.

Исегасепрашувам:колкупосветенотовремемене
меисполнувакогазборувамипишувам.

Давикажамискрено–многу.Акотоанегоправам,
незнамштобиправелаиштобиработела.

Истотакасепрашувам:колкунашитеземјоделциод
своетопосветеновремесесреќни.

Туканезнамкаководговордададам,затоаштотие
гознаат.

Но,искреномисламдекасегордиштосефармери,
апесимистииразочараниод наталоженитепроб
леми,посебносооткупот,драстичнитеосцилациина
цените,климатскитепромени,„разбирањетоислу
шањето“навладинитеиневладинитеинституции.

Јассамобивикажаладекатребадабидетегорди
штостедвижечкасилавооваанашамалаипробле
матичнадржавазатоаштоакоуштевасвенемаме,
тогашќенемамехрана,извозотдрастичноќесена
малиицелосноќејаизгубименашататрадицијашто
виејанегувате.

Закрајнаоваагодинакојабешеполнасопредиз
вицивоземјоделството,випредлагамдаработите
понатамунавашетообединувањеиинвестирањево

новиметодиитехнологиинапро
изводство.

Воименаредакцијатаисоработ
ниците на „Моја земја“, ви поса
кувам успешна и бериќетна 2013
година.
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Презентација нА 
измените на Законот 
за легализација и 
регистрација на трактори

ФФРМ

Федерацијата на фармери-
те на РМ, во рамките на 
саемската манифестација 
„Агрофуд“, организираше 

трибина на тема „Презентација на из-
мените на Законот за легализација и 
регистрација на трактори“. Измените 
даваат можност да се реши пробле-
мот со оние трактори и тракторски 
приколки кои немаат никаков доказ 
за сопственост, потекло и царинска 
декларација или делумна документа-
ција за регистрирање од повеќе при-
чини и тоа: трактори кои се користеле 
во Република Македонија пред неза-
висноста, трактори добиени во на-
следство, купени без купопродажен 
договор, трактори до независноста 
кои биле набавени од другите репу-
блики на СФРЈ, трактори и приколки 
од донации и од други места.
„Сега со поедноставна постапка има-
телите на трактори ќе ги регистрираат 
старите возила. Доколку има каков 

било доказ за сопственост, се бара 
согласност за технички преглед, така 
што се врши идентификација на са-
мото возило, а постапката продолжу-
ва вообичаено. Доколку нема доказ, 
тогаш со изјава заверена на нотар, 
се поднесува барање до надлежен 
суд на територијата на општината, со 
кое се бара да му се утврди решение 
за сопственички статус. Судот е дол-
жен во рок од три дена да го достави 
до Министерството за земјоделство 
и во рок од 24 часа да биде објавено 
на огласна табла. Доколку никој не 
поднесе евентуална жалба во судот 
во рок од 30 дена, се носи решение 
за сопственички статус. До 10 април 
е рокот да се поведе постапка пред 
суд, а една година да се поведе пред 
надлежен орган за легализација“, 
вели Анче Трифунов, државен секре-
тар во Министерството за економија.
Федерацијата спроведе и кампања 
за да се види на терен каква е ре-

алната состојба со тракторите. Беа 
одржани форуми во Прилеп, Струми-
ца, Куманово, Штип и тетовското село 
Камењане.
„Федерацијата има и своја координа-
тивна група која работи на оваа про-
блематика, така што се залагаше да се 
направат измени во однос на постапка-
та за регистрација на трактори и да се 
даде период од една година за спрове-
дување на измените од овој Закон. До-
колку се реши проблемот со регистра-
цијата на тракторите, тогаш ќе имаме 
корист и ние, земјоделците, во однос 
на продуктивноста на самата земјодел-
ска механизација, но од друга страна, 
ќе има и намалување на сообраќајните 
незгоди. Според официјалните пода-
тоци, околу сто сообраќајни незгоди 
со трактори се случуваат годишно, при 
што во најголем дел жртви се тракто-
ристи, а голем дел од настраданите се 
и деца“, вели Мемет Синани, заменик-
претседател на ФФРМ. l
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СРЕДБА нА 
членовите на ФФРМ во 
Струмица со заменик-

министерот Коњановски
Заменик-министерот за зе-

мјоделство, Зоран Ко ња но-
вски, ја посети регио налната 
канцеларија на Федерацијата 

на фармерите на РМ во Струмица и 
се сретнa со претседателот на ФФРМ, 
Андрија Секуловски, и со членови на 
ФФРМ. на средбата се разговараше за 
спроведувањето на законските одред-
би за легализација на земјоделските 
објекти и легализација и регистрација 
на тракторите. „Со овие процеси ќе 
помогнеме земјоделците дополнител-
но да си добијат вредност на својот 
имот, но во исто време ќе придонесе-
ме и да се искористат многу повеќе од 
европските средства од ИПАРД“, рече 
заменик-министерот за зем јо  делство, 
Зоран Коњановски. Спо ред претсе-

дателот на ФФРМ, со легализацијата 
на земјоделските објекти ќе се реши 
проблемот со над четиристотини илја-
ди објекти и им се дава можност да 
станат кон курентни и моќни за да се 
натпреваруваат на  пазарoт, но да им 
се зголеми и вредноста. Федерацијата 
му предложи на Министерството изгот-
вување на Прирачник за легализација.
„Покрај легализацијата на фармите, 
и легализацијата и регистрацијата на 
тракторите е многу важен процес. на 
ваков начин, исто така, ќе се зголеми 
и техничката исправност, а со тоа ќе 
се намалат и сообраќајните незгоди.“, 
рече Секуловски. Земјоделците, исто 
така, ќе можат да се обратат во врска 
со законските одредби и во регионал-
ните канцеларии на ФФРМ. l

Размена на информации, зачленување, ин-
терес за услугите на ФФРМ и за списанието 
„Моја земја“. вака изгледаше штандот на 
ФФРМ на саемската манифестација „Аг-
рофуд“. Штандот на Федерацијата беше во 
првата хала, така што посетителите можеа 
да добијат корисни информации од земјо-
делскиот сектор до крајот на оваа саемска 
манифестација.

Посетеност на штандот
на ФФРМ на „Агрофуд“

Федерацијата на фармерите на РМ, 
преку програмата АгБиз на УСАИД, 
присуствуваше на Самитот ГЛОБАЛ 
ГАП во Мадрид, Шпанија, каде што 
учествуваа 400 лица од 50 земји 
кои имаа можност да ги слушнат 
големите трговци, производители-
те на ГЛОБАЛ ГАП, за тоа како гло-
бализацијата на храна го диктира 
темпото на производство. „Самитот 
изобилуваше со голем број кружни 
маси и на секоја од нив се презен-

тираше одредена тема. Генерален 
заклучок на Самитот е дека идни-
ната на ГЛОБАЛ ГАП не е хартија-
та на која е напишана програмата 
туку фарма која ќе ја аплицира 
програмата. Многу добра работа за 
сите фармери е да ја користат оваа 
програма со што ќе имаат поголема 
одржливост, а придобивки ќе има-
ат сите. “, вели Дијана Стоичовска, 
член на УО на ФФРМ која учеству-
ваше на Самитот во Мадрид.

ФФРМ на самитот ГЛОБАЛ ГАП во Мадрид 
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СПој на 
европскиот 

бизнис со 
Блискиот 

Исток

Посета на ФФРМ на земјоделскиот саем во АданаРЕПОРТАЖА

н а 30 километри од Сре-
доземното Море, во 
јужниот дел на Ана-
долија, се наоѓа Ада-

на, град прогласен од страна на 
европските бизнисмени за цен-
тар кој го поврзува европскиот 
бизнис со Блискиот Исток. Ада-
на е сместена недалеку од Сре-
доземното Море во близина на 
граничниот појас помеѓу Турција 
и Сирија. Токму тоа претставу-
ва предизвик да се види што го 
прави ова место специфично и 
развиено. Градот со 2,5 мили-
они жители е изграден во моде-
рен стил и е сместен во плодна 
рамнина која изобилува со вода. 
Токму тоа ја прави Адана вистин-

ски рај  на градинарството. Тука 
се наоѓа еден од најразвиените 
факултети за земјоделски нау-
ки. несомнено е тоа што тука се 
организира и земјоделски саем 
каде што на 30.000 квадратни 
метри се презентираат садници, 
семиња, технологии за произ-
водство и заштита од областа на 
градинарството, овоштарството, 
сточарството и живинарството.
Саемот се одржува по шести пат 
во Адана каде што се презен-
тираат компании од европски-
те држави, Турција и земјите од 
Блискиот Исток.
Оваа година за првпат и земјо-
делци и бизнисмени од Македо-
нија присуствуваа на земјодел-

скиот саем во организација на 
Федерацијата на фармерите и 
ТУЈАП ФЕРС.
„Ова е одлична можност се оства-
рат комуникација и бизнис-сред-
би со лица кои можат со своите 
производи да помогнат во раз-
војот и осовременувањето на ма-
кедонското земјоделство“, вели 
Андрија Секуловски, претседател 
на ФФРМ. Токму тука Федера-
цијата реализираше една сред-
ба со турската компанија „Туана 
Метал“ која изработува потпорни 
системи и заштитни мрежи за 
овоштарството и електрични ов-
чари. во декември тие ќе ја посе-
тат Македонија и ќе имаат сред-
би со нашите земјоделци.

Пишува: 
Билјана Петровска-Митревска
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Што е специфично за земјоделскиот 
саем во Адана?
Саемот во Адана ние го гледаме мно-
гу пошироко. За нас е доволно вие да 
нè посетите во Адана не само како 
посетители на саемот, туку за нас тоа 
е одлична можност за презентација 
на Адана и околината. Адана е пор-
тата кон Блискиот Исток. ние сме 
мост за приближување на земјите од 

Интервју со Булент Јамач , извршен директор на саемот во Тујап во Адана

СОРАБОткАтА СО МАкедОнијА и 
туРцијА ќе Се интензивиРА
Блискиот Исток кон Европа и обра-
тно, нешто слично како што Маке-
донија е крстопат на Балканот. Она 
што би сакал да го истакнам е тоа 
дека Македонија секогаш има отво-
рена врата од нас и сакаме да би-
деме стратешки партнери и во ид-
нина и секогаш ќе бидеме отворени 
за соработка затоа што посетата на 
Македонија пред четири години сè 
уште е тема на разговор овде, во 
Адана.
Саемите во Бурса и во Адана се 
комплементарни еден со друг. Од-
далеченоста на двата града ги 
прави атрактивни, што значи дека 
тоа што го има во Адана го нема во 
Бурса и обратно. Адана е позната 
по градинарството и производство-
то на јужно овошје, а Бурса е позна-
та по овоштарството. во Адана и 
Бурса ве чекаме и в година.

Кое е вашето мислење за соработ-
ката помеѓу Македонија и Турција?
во последно време е евидентен 

трендот на  зголемена трговска 
размена помеѓу двете земји, а по-
себно е интересен трендот на тур-
ски инвеститори во Македонија. 
Кога ја посетив Македонија пред 
четири години, видов дека клима-
та и почвата е слична на онаа во 
Турција, што е дополнителна мож-
ност за проширувње на соработка-
та на повеќе нивоа. 

Што мислите за можноста за ин-
вестирање во Македонија? Колку е 
интересна за инвестирање во про-
изводство кое ќе биде наменето за 
други пазари од Балканот и ЕУ?
Инвестирањето на Турција во про-
изводство на овошје и зеленчук 
во Македонија е многу интересно, 
пред сè, поради близината на па-
зарите каде што ние моментално 
ги продаваме нашите производи.
Исто така, се отвораат и нови мож-
ности за Македонија да биде гла-
вен увозник и реекспортер на јуж-
но овошје во соседните земји. 

Земјоделскиот саем во Адана е 
организиран на таков начин што 
овозможува голем број бизнис-
средби на компаниите од Блиски-
от Исток и Европа.
„ние учествувавме веќе трета го-
дина. нашата фирма е од Индија 
и ние произведуваме системи за 
наводнување. Овој саем е одличен 
за наша промоција во Турција и во 
земјите од регионот“, вели Булен 
Савас од компанијата „JAIN“. 
Еден од излагачите беше и Це-
тин Озмен произведува хибриди 
на градинарски производи како 
што се отпорните големи домати 
„нихриман“ и „Александар“, лути 
бабури „Зерда“, лутите пиперки. 
Поради квалитетот, големината и 
отпорноста, тој и имиња на хибри-
дите им ги дал според имиња на 
кралеви и припадници на крал-
ските семејства. Отворањето на 
саемот беше со традиционални 
турски песни, се остварија голем 
број средби, а на него присуству-
ваше еснафот на Турција. l

Sredba na pretsedatelot na FFRM 
so pretstavnici od Tujap fers

Nihriman domati

Zemjodelci i biznismeni na saemot vo Adana

Luti baburi
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Домати што 
рано стасуваат

Хемомак ПестицидиГРАДИНАРСТВО

Сивото гниење е распростра-
нета болест во целиот свет, 
посебно во земјите со умере-
на клима. Таа напаѓа голем 

број растенија, градинарски, овошни 
и полјоделски видови. Оваа болест 
се јавува кај сите култури во текот на 
целата година, со послаб или со поси-
лен интензитет, во зависност од кул-
турата, а економски штети причинува 
во услови на влажни периоди, пред 
берба и во текот на бербата. Штети-
те може да бидат многу големи, со 
тоа што директно влијае врз прино-
сот и квалитетот на културата. Габа-
та главно го напаѓа плодот, меѓутоа 
при оптимални услови може да би-
дат нападнати и цветовите. Заразите 
на плодовите настануваат директно 
преку кутикулата на плодот или преку 
најразлични оштетувања од инсекти, 
од пепелница, од механички повре-
ди. на плодовите се јавуваат дамки 
со различен облик, што доведува до 
кинење и омекнување на лушпата од 
плодот. При влажно време плодовите 
нападнати од сивото гниење се по-
криени од пепелкасто сив мицелиум 
и присуство на голем број конидиофо-
ри и конидии. Габата за неколку дена 
го зафаќа целиот плод и брзо гние. 
Сивото гниење може да се развива и 
по бербата, односно во ладилниците. 
Кај доматот, Botrytis cinerea е посебно 
штетен во пластениците и оранжери-
ите. Инфекциите ги остварува преку 
различни оштетувања на растенијата, 
особено филизирањето. По лисјата 
причинува сивкасти некрозни дамки 
со сивкаст налеп од конидиофори со 
конидии. Кај младите растенија може 
да го прстенува стеблото при основа-
та, со појава на меко гниење и при-
суство на бела мувла. За заштита од 
сивото гниење во оранжерии и плас-
теници, „Хемомак Пестициди“ нуди 

Заштита од 
сиво гниење во 

оранжерии и 
пластеници

паметна заштита со фунгицидите од 
BASF. За прв третман за сузбивање и 
заштита од сивото гниење се корис-
ти препаратот CANTUS во доза од 1 
кг/ха. CANTUS претставува системи-
чен фунгицид со одлично заштитно, 
превентивно и куративно дејство. 
во текот на вегетација на култури-
те за заштита од сиво гниење, како 
втор третман се користи препаратот 
SIGNUM во доза од 1 кг/ха. SIGNUM 
претставува системичен фунгицид со 
превентивно и куративно дејство. во 
текот на предбербениот период и во 
текот на бербата постои можност за 
појава на сиво гниење кое може да 
предизвика комплетно уништување 
на плодовите. За таа цел треба да се 
изврши третман за заштита на култу-
рата од сиво гниење, меѓутоа многу 
треба да се внимава на каренцата на 
препаратот. За таа цел, германската 
компанија BASF го формулираше но-
виот фунгицид SERENADE MAX. Пре-
паратот SERENADE MAX претставува 
биолошки превентивен фунгицид за 
сузбивање на болести со активна 
материја Bacillus subtilis. SERENADE 
MAX е регистриран за сузбивање на 
сивото гниење, чадливата краста-
вост, бактериската пламеница, бело-
то гниење, монилијата и бактериози-
те. Се користи во доза од 2,5-4 кг/ха, 
додека каренцата на овој фунгицид е 
само три дена. Поради кратката ка-
ренца на SERENADE MAX, може да 
се користи пред берба и во текот на 
самата берба на културите.l

Пишува: Благојче Димитриев
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Домати што 
рано стасуваатсиво гниење во 
за производителите, 

финансиски многу 
е важно раното ста-
сување во поглед 

на раниот принос. Изборот 
на хибрид кој со своите ква-
литети може да го задоволи 
пазарот е една од најтеш-
ките и најодговорни задачи 
и на неа производителот 
треба да посвети големо 
внимание, со цел да одбере 
добар семенски материјал. 
За да го направиме тоа на 
квалитетен, одговорен и 
правилен начин, потребно 
е поставување опити, при 
што се следи: квалитетот 
на плодот, приносот, рано-
то стасување, отпорноста, 
едноставноста на одгледу-
вање итн. Затоа треба да се 
изврши мерење на прино-
сот на одреден временски 
период. Тоа многу лесно 
би го направиле со добра 
евиденција. Се мерат дено-
вите на вегетација, т.е. од 
денот на посадувањето до 
почетокот на бербата, како 
и од почетокот на бербата 
се мери приносот по берба. 
Дваесет и пет дена од поче-
токот на бербата е ран при-
нос. Ова ја дава вистинската 
слика за сортата на доматот. 
Мерењата не се важни само 
за раното стасување, туку 
и за тоа колкав принос се 
добива од таа сорта во ки-
лограми.
За добро производство, се-
како, важна е добрата при-
ме на на агротехнички мерки, 
квалитетниот тресет, како и 
квалитетните ѓубрива. 

Сеење на расад

Сеењето на семето се од-
вива така што секоја семка 
е посебно во контејнери, 
претходно исполнети со 
тресет со 0-10 мм гранула-
ција. Пожелно е да се ко-
ристи 100-процентен бел 
тресет, а може и во топла 
леа како густ расад. За пе-
риодот од садење до никну-
вање потребно е да се одр-
жува температура од 25ºС, 
како во ноќта, така и преку 
ден. Од појавата на првите 
листови сè до пикирањето, 
потребно е да се одржува 
температура од 20ºС пре-
ку ден и 16ºС за време на 
ноќта. По пикирањето, во 
текот на развојот на раса-
дот се одржува дневната 
температура на 16ºС, ноќ-
ната ако се пресадува на 
стално место без дополни-
телно осветлување 14ºС, 
доколку се пресадува на 
место со осветлување, то-
гаш расадот се одржува на 
температура од 18ºС дење 
со 16ºС ноќе. Подолу, во та-
белата се спомнува освет-
лување, а не загревање
 вториот период на раса-
дот, кога е поразвиен/по-
голем, температурата треба 
да биде регулирана на 15ºС 
дење, 13ºС ноќе, доколку 
е облачно. Кога е сончево, 
дневната температура е 
18ºС, а ноќната 15ºС. Свет-
лината која е неопходна 
во текот на одгледувањето 
расад не треба да биде по-
мала од 4 милиони лукса, 
а оптималните услови за 
одгледување се околу 10 
милиони лукса.
Температура на воздухот 
при подигнување и одгле-

Фаза на развој дење ноќе
Од сеење до никнување 25ºC 25ºC
Од никнување до првите ливчиња 20ºC 16ºC
По пикирање  
без дополнително осветлување 16ºC 14ºC
со дополнително осветлување 18ºC 16ºC
Период на развој на расадот
при облачно време 15ºC 13ºC
при сончево време 18ºC 16ºC

во одгледувањето на раните 
сорти влијаат температур-
ните разлики,светлосните 
денови,правилната квали-
тетна исхрана,како и добра-
та хибридна сорта.
Оптималниот режим на ис-
храна кај раностасните сор-
ти може да се одреди со 
претходна анализа на поч-
вата. Како правило внесу-
вањето на ѓубривата (хран-
ливите материи) се врши 

на тој начин што 70 процен-
ти од целовкупните потре-
би се внесува како основно 
и 30 проценти како допол-
нителна исхрана со водо-
растворливи и фолијарни 
ѓубрива. ние препорачу-
ваме да се користат ѓубри-
ва со контролирано ослобо-
дување на материите како 
Agromaster, водораствор-
лии ѓубрива Universol и фо-
лијарно Cropmax. l

ГРАДИНАРСТВО

ОПИС:     
Аксај е полудетерминантен 
домат за производство во за-
творени услови претежно за 
пролетен и летен циклус. Пло-
довите на Аксај имаат многу 
правилен и униформиран об-
лик најдобра изедначеност и 
долготрајност. Големината на 
плодот е од 180-200 gr а бојата 
на плодот одлична. Плодовите 

се отпорни на секакви распу-
кувања. Зреењето е екстремно 
рано. Добриот принос е очеку-
ван и при екстремни услови.

НАМЕНЕТ ПАЗАР
Аксај е добро адаптиран за 
Источно Европскиот и Балкан-
скиот пазар за рано пролетно 
расадување во пластични ту-
нели и оранжерии.  

карактеристики Aksay F1

тежина/големина 180-200 g.

зреење Многу рано

Отпорност Va, Vd, Fol:0,1, ToMV, Ma,Mi,Mj

AksAy F1 ДОМАТИ СО СУПЕР КВАЛИТЕТ

aМногу 
рано созрева

 aОдличен квалитет 
на плод 

a Многу голема  
изедначеност

Пишува: Стеван Димовски

Пишува: Благојче Димитриев



Одгледување 
на сладок 
комПир

ГРАДИНАРСТВО

во тропски услови е повеќе-
годишно растение, додека во 
суптропските и умерените ре-
они е едногодишно. Расте и се 
развива при температури не 
пониски од 20ºС, оптимумот е 
30-35ºС, додека при темпера-
тура од 10ºС не покажува жи-
вотна активност

Пишува: 
 проф. д-р Златко Арсов

Слаткиот компир се одгледува 
поради клубените кои се ко-
ристат во исхраната на луѓето 
во варена, печена и пржена 

форма. Од него се добива и брашно 
кое се користи као додаток во лебот и 
кондиторските производи. Се упоре-
бува и за производство на алкохол, а 
се преработува и во шеќер. Клубени-
те во просек содржат: вода (69,0%), 
протеини (1,8%), масти (0,70%), скроб 
и шеќер (26,10%), целулоза (1,30%) 
и минерални материи (1,10%). Спо-
ред енергетската вредност,  слаткиот 
компир го надминува обичниот за 1,5 
пати и во споредба со обичниот ком-
пир по вкус е многу сладок. Хемискиот 
состав варира во зависност од рео-
нот на одгледување, односно тој што 
е одгледуван во потоплите краишта, 
а особено во тропските, има повеќе 
шеќер, а помалку скроб. Се употре-
бува и за исхрана на добитокот и тоа 
вегетативната маса и клубените кои 
се непогодни за исхрана на човекот. 
во одредени земји тој претставува и 
основна храна. Слаткиот компир е по-
веќегодишно растение, но се одгледу-
ва како едногодишно. И покрај името, 
слаткиот компир не е близок сродник 
на компирот (Solanum tuberosum). 
Тој припаѓа на сосема друга фами-
лија, т.е. на фамилијата Convolvulacea 
(повивки), род Ipomоea. во тропски 
услови е повеќегодишно растение, 
додека во суптропските и умерени-
те реони е едногодишно. Расте и се 
развива при температури не пониски 
од 20ºС, оптимумот е 30-35ºС, додека 
при температура од 10ºС не покажува 
животна активност. надземниот дел 
и клубените угинуваат при темпера-
тури пониски од 2ºС. вегетацискиот 
период е релативно долг и изнесува 
130-180 дена во зависност од сортата 
и географската положба. Оптимално 

количество врнежи во вегетативниот 
период е 750-1.000 мм, а најмалку 500 
мм. Слаткиот компир се размножува 
вегетативно со изданоци кои изби-
ваат од клубените. Тие се отчепуваат 
кога ќе достигнат височина од 20 сm 
и се садат на постојано место. Може 
да се размножува и со стеблени рез-
ници. Постојат повеќе сорти. По од-
нос на вкусот се делат на две групи: 
сорти со ароматичен вкус на тиква и 
сорти со вкус на костен, по печење-
то. во умерените појаси се одгледува 
во плодоред. Основната обработка на 
почвата се состои од основно орање 
на длабочина од 30 см и култивирање 
на површината. Потоа се одбележу-
ваат местата за садење. Бидејќи фор-

мира многу зелена маса и има голем 
принос, неопходно е ѓубрење со ми-
нерални ѓубрива. Според досегашни 
искуства во нашите климатски и по-
чвени услови, односнот на хранливите 
материи NPK треба да биде 1:1,5:1,5, 
односно 60 кг/ха азот, 90 кг/ха фосфор 
и 90 кг/ха калиум. Сортите што рано 
стасуваат се садат на растојание 70х40 
см, а оние што доцна стасуваат на 
80х50 см. Се сади подоцна напролет 
кога ноќните температури не паѓаат 
под 10ºС, а почвата е доволно топла. 
Садењето може да биде рачно или со 
садачки машини. За производство на 
расад за еден хектар површина се по-
требни од 400-500 кг клубени со сред-
на големина.  l

Според статистиките на Организацијата за исхрана и земјоделство на ООн 
(ФАО), вкупното светско производство во 2010 година изнесувало 107 милиони 
тони и се одгледувал на површина од преку осум милиони хектари со просе-
чен принос од 13,2 т/ха. најмногу се произведува во Кина (81,1 милиони тони 
на површина од 3,7 милиони хектари). Приближно половината од приносот во 
Кина се користи како сточна храна. По континенти, најголем производител е 
Азија, па Африка. во Европа најмногу се одгледува во Шпанија, Португалија, 
Италија, додека кај нас нема некоја особена традиција за консумација (мо-
жеби причина е и високата продажна цена во однос на обичниот компир и 
тиквата), па според тоа е малку застапен во производството и консумацијата.
најголемо производство по глава на жител имаат земјите каде што слаткиот 
компир е основна храна: Папуа нова Гвинеја (500 кг по човек годишно), Соло-
монските Острови (160 кг), Бурунди и Руанда (130 кг) и Уганда (100 кг). 
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Памукот повторно 
се враќа на 
МАкедОнСките 
ПОЛињА Коле и Александар Патриклиски планираат 

да го поттикнат одгледувањето памук со тоа 
што ќе потпишат кооперантски договори со 
сите фармери што сакаат да сеат памук  и ќе 
им дадат семе,  комбајн и сигурен откуп.

Семеен бизнис на семејството Патриклиски ПОЛЈОДЕЛСТВО

коле и Александар Патрик-
лиски се првите лица кои 
повторно го засееја памукот 
во Македонија. Покрај одгле-

дувањето памук, тие се и сопственици 
на „ЕАМ“, фабрика за производство 
на трикотажни материјали и готови 
трикотажи. Токму оттука започнува 
нивната приказна.
„Целиот памук што се користи за на-
шите производи е увезен од Индија. 
на светската берза оваа година па-
мукот достигна цена над пет евра за 
килограм. За наши потреби годишно 
ни требаат до 600 тона суров памук и 
300 тона како предиво. Оваа култура 
замре кај нас. Токму високата цена нè 
поттикна да започнеме да произведу-
ваме памук“, вели Александар  Патри-
клиски.
 Тие купиле педесетина хектари повр-
шини, направиле анализа на почвата, 
купиле целокупна механизација која е 
потребна за производство на памук и 
започнале со бизнисот. 

што го добиле Патриклиски оваа го-
дина е околу два тона, а идната година 
очекуваат пет тона по хектар.
Тие планираат да го поттикнат 
одгледувањето памук со тоа што ќе 
потпишат  кооперантски договори 
со сите фармери што сакаат да сеат 
памук и ќе им дадат семе, комбајн и 
сигурен откуп. l

 

„Следното што го направивме беше 
ѓубрење со NPK 15:15:15 и прскање 
со хербицид за да нема плевели по 
површината. Сеидбата е со сеалка и 
се сее на растојание од 90x6 см. Оваа 
година се посеани пет различни сорти 
на памук од фирмата Pioneer од Аме-
рика. По никнувањето се пристапува 
кон прашење со меѓуредов култива-
тор. Кога ќе порасне памукот до 30 см, 
тој цвета и му треба повеќе фолијарно 
ѓубре. Кога ќе заврши цветањето, се 
појавуваат на чушките и се прска со 
средство за прекинување на растот, 
за да остане на еден метар и да може 
да се ожнее со комбајн“, вели Патри-
клиски. 
Бербата на памукот се одвива два 
пати во октомври, а втората е кога ќе 
се отворат и другите чушки. Приносот 

Пишува: Стојан Лазаров
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Адаптација на 
градинарството кон 
климатските 
промени

Мерките за намалување на негативните ефекти 
од климатските промени може да се поделат на: 
мерки со кои се намалува ефектот на зголемената 
сончева инсолација и мерки со кои се намалува 
негативниот ефект од намалувањето на врнежите

Градинарството е трудоин-
тензивна и високодоходовна 
гранка од земјоделството со 
големо значење за стопан-

ството на Република Македонија. 
Градинарските култури, а посебно 
високодоходовните градинарски ку-
л тури како доматот, пиперката, кра-
ставицата, се мошне осетливи на 
негативните влијанија од климат-
ските промени. Поради тоа, климат-
ските промени кои се случуваат по-
ради ефектот на стаклена градина, 
предизвикан со зголемувањето на 
процентот на јаглерод диоксид во 
атмосферата, веќе се одразуваат не-
гативно на квалитетот и квантитетот 
на овие култури, со можност очеку-
ваното зголемување на климатските 
промени во иднина да го направи 
нивното одгледување економски 
неисплатливо. Поради тоа, станува 
неопходно применувањето на нови 
технологии на производство прила-
годени на новонастанатите услови. 
Основните негативни ефекти од кли-
матските промени се: зголемување 
на сончевата инсолација, пораст 
на температурите и намалување на 
врнежите во текот на вегетацијата. 
Ова ќе предизвика зголемување на 
потрошувачката, а со тоа и зголему-
вање на дефицитот на вода во текот 
на вегетацијата и истовремено ќе 
се зголеми процентот на оштетени 
плодови од сончев пригор. Поради 
тоа, основна задача на проектот на 
УСАИД за адаптација на земјодел-
ството кон климатските промени во 
областа на градинарството е при-
мена на технологии кои ќе овозмо-
жат економски исплатливо произ-
водство на градинарски култури во 
отежнати услови предизвикани од 
климатските промени. Притоа, им-
плементираните технологии треба 

да бидат прифатливи и за малите и 
средни производители на градинар-
ски култури кои немаат можност да 
применат скапи технолошки реше-
нија во производниот процес. 
При изборот на мерки за намалу-
вање на негативните ефекти од 
климатските промени кои ќе се при-
менат во испитувањата, основни 
критериуми беа нивната ефикас-
ност, ниската цена и брзата и лес-
на имплементација во практиката. 
Основен проблем предизвикан од 
климатските промени е сончевиот 
пригор кој веќе значително ги на-
малува приносите во градинарското 
производство на отворено и во заш-
титени простори. Штетите од сон-
чевиот пригор се посебно значајни 

бидејќи ги оштетуваат веќе офор-
мените плодови предизвикувајќи 
директно намалување на приносот. 
во текот на 2012 година најголеми 
штети од сончев пригор се утврдени 
на индустриски пипер на отворено. 
Зависно од локалитетот, штетите се 
движеа од 10 до 30% од вкупниот 
принос. Значителни штети се утвр-
дени и на плодови од домат одгле-
дувани во заштитени простори. Го-
лемината на штетата зависеше од 
периодот на производство (пролет-
но-летен или летно-есенски) и од 
покривниот материјал (стакло, плас-
тика, Ув-стабилизирана пластика), 
при што штетите се движеа од 3 до 
10% од вкупниот принос.

Пишува: 
 проф. д-р Слободан Банџо

Сончев пригор во битолско

МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ – КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
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Применети мерки за намалување на 
негативниот ефект од зголемената 
сончева инсолација
За намалување на штетното влијание 
на зголемената сончева инсолација 
во 2012 година се користени мрежи 
за засенчување за заштита во зашти-
тени простори (пластеници) и погуста 
сеидба за пипер на отворено. И во 
двата случаи се добиени мошне задо-
волителни резултати. При користење 
на мрежи со 15% засенчување на 
пластеник се избегнати оштетувања 
на плодовите без да се предизвика 
исциглување на растенијата. 
Добри резултати против оштетување 
на плодовите од прекумерна инсола-
ција дава и користењето на калциум 
карбонат, каолин и слични инертни 
материи кои директно се нанесуваат 
на растенијата за да ги заштитат од 
прекумерната инсолација. Бидејќи 
овој начин на намалување на пре-
кумерната сончева инсолација не е 
испитан во услови на Република Ма-
кедонија, предвидено е тоа да се на-
прави во текот на 2013 година.
во Кочанско мошне добри резулта-
ти даде користењето на интензивни 
агротехнички мерки за побрз разви-
ток на растенијата во комбинација со 
погусто садење. во насадот е добиен 
принос од 50 тони по хектар, а пора-

ди поголемата облистеност и со тоа 
подобрата засенченост на плодови-
те, утврдени се само 3% оштетени 
плодови од сончев пригор. Проблем 
претставува отежнатата апликација на 
средства за заштита на растенијата. 
За намалување на негативните ефек-
ти од зголемувањето на евапотранс-
пирацијата, а со тоа и зголемување-
то на дефицитот на вода во текот на 
вегетацијата, решение се бара во 
рационалното користење на водните 
ресурси и во зголемувањето на вшму-
кувачката моќ на кореновиот систем 
на одгледуваните растенија. l

Мерки за намалување на 
негативниот ефект од 

намалувањето на врнежите

За намалување на негативниот еф-
ект од намалувањето на врнежите 
во текот на 2012 година е испитува-
но влијанието на габата Trichoderma 
ha rzianum врз порастот на коренот и 
зголемувањето на неговата вшмуку-
вачка моќ. Притоа е утврдено видно 
зголемување на кореновата маса 
кај растенијата кај кои е применет 
третман со оваа габа (сл. 5 и 6) и зго-
лемување на хабитусот на третира-
ните растенија (табела 1). l

Мерки за намалување на 
негативните ефекти од 
климатските промени 

Мерките за намалување на негатив-
ните ефекти од климатските проме-
ни може да се поделат на: мерки со 
кои се намалува ефектот на зголеме-
ната сончева инсолација и мерки со 
кои се намалува негативниот ефект 
од намалувањето на врнежите. 

А. Мерки за намалување на негатив-
ниот ефект од зголемената сонче-
ва инсолација

• користење на мрежи за засенчу-
вање

• користење на покривни материја-
ли за засенчување што можат да 
се нанесат директно на растенија-
та со напрскување (калциум кар-
бонат, каолин или други инертни 
материјали)

• оставање на поголем број на ли-
стови при закинување на врвот кај 
доматот

• користење на интензивни агроте-
хнички мерки за побрз развиток 
на одгледуваните растенија

•  погусто садење на растенијата 

Б. Мерки за намалување на негатив-
ниот ефект од намалувањето на 
врнежите

• зголемување на масата, а со тоа и 
вшмукувачката моќ на коренот

• воведување на промени во начи-
нот на наводнување 

РАСТЕНИЕ Третирано со Trichoderma Нетретирано

1 196 184

2 170 176

3 160 170

4 184 150

5 193 156

6 215 146

7 190 163

8 170 170

9 200 185

10 180 147

Просечна висина 
во см 185,8 164,7

Густ насад на пиперка во Гостивар

Сончев пригор во битолско

Сончев пригор 
на домат 

во гевгелиско



Иако зимата веќе е на прагот, 
тоа не значи дека актив-
ностите во овоштарникот се 
завршени. И во овој период 

постојат значајни агротехнички мерки 
и активности што треба да се извршат, 
со цел да се подобри комплетната со-
стојба на овоштарникот. Секако дека 
сите тие ви се добропознати ,но по-
некогаш или забораваме на некои од 
нив или, пак, можеби сме спречени 
да ги извршиме поради неповолните 
временски  услови. Затоа треба да се 
искористи секој поволен период од ес-
ента за да се подготват растенијата за 
безбедно презимување. 
во овој период треба да се направи 
визуелна контрола на изгледот на 
крошните од садниците, а по потреба 
може и да се интервенира со механич-
ко отстранување на скршени гранки и 
гранчиња (последица од бербата или 
временски непогоди од претходната 
вегетација). Истовремено треба да се 
отстранат и заостанатите плодови по 
гранките, како и заразените делови од 
растенијата кои во претстојниот пери-
од можат значајно да го зголемат при-
тисокот од болеста во следната сезона. 

Доколку постојат садници кои треба да 
се заменат поради различни причини 
(или ако постојат празни места во на-
садот), сега е идеалното време за тоа. 
внимавајте при изборот на садниците 
и сортите, растенијата треба да бидат 
здрави и во добра кондиција, а сортата 
– во согласност со останатите садници 
или да се избере некоја од поновите 

унапредени сорти (секако, треба да се 
земат предвид и климатските особини 
на регионот и локалитетот).  

Речиси сите видови коскесто овошје 
треба да се режат (кројат) колку што е 
можно поскоро по завршетокот на бер-
бата, а видовите на јаболчесто овошје 
може да се режат веднаш по паѓање-
то на листовите. Со навремена и пра-
вилна резидба се намалува ризикот 
од ширење на болести, што особено 
важи за коскестото овошје (болес-
та „сребрен лист“ – Chondrostereum 
purpureum). Со резидбата треба да се 
„проветри“ крошната и да се обезбе-
ди нејзина максимална изложеност 
на сончевите зраци во текот на веге-
тацијата. некои овошни видови бара-
ат остра резидба (праска, нектарини, 
некои видови и сорти на јаболчесто 

овошје), а други пак само минимални 
интервенции (кајсија, слива). Секогаш 
треба да се користи добро наострен 
алат за резидба, за да нема споредно 
оштетување на ткивото, а поголемите 
пресеци (гранки со дебелина над 3 см) 
треба да се премачкаат со заштитна 
паста (тоа се идеални места за „влез“ 
на причинители на болести). 

во есен сите овошни видови имаат 
голема корист од хемиско третирање 
против презимувачките форми на при-
чинители на болести и штетни инсекти 
(„clean up spray“). За таа намена е не-
заменливо третирањето со комбина-
цијата NORDOX 75 WG и БЕЛО МАСЛО 
98,5% ЕЦ – ХП. l

ОВОШТАРСТВО

Овој третман се препорачува да се 
изврши веднаш по опаѓањето на лис-
товите, а пред почетокот на есенски-
те дождови. Со апликацијата на овие 
производи се контролира „притисокот“ 
на болестите и штетниците за следна-
та сезона, а таа треба да се повтори и 
веднаш по резидбата. 
на таков начин овоштарниците успеш-
но ќе ги пребродат стресните услови во 
текот на зимските месеци и напролет 
можеме да очекуваме успешен старт на 
новата сезона. 

есенски 
активности 

во овоштарникот

Пишува: 
дипл. агроном Зоран Голубовски

„Хромос Пестициди“ ДОО - Скопје





Производство 
на отпорни и 

ГОЛЕМ БРОЈ 
нА САдници

Предност на 
производството на 
саден материјал со 

микроразмножување е 
тоа што за кратко време 
можат да се произведат 

голем број садници, се 
произведуваат здрави 

растенија, без присуство 
на бактерии, вируси 

и нематоди, потребен 
е помал простор за 

поголем број садници, 
се произведува во текот 

на целата година и во 
контролирани услови 

може да се произведат 
висок процент на 

садници од материјал кој 
тешко се вкоренува.

Mикроразмножување  ОВОШТАРСТВО

VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. 
AGRICOLA SOCIETA’ SEMPLICE е 
италијанска компанија формирана 
како мала семејна компанија, која  
прерасна во меѓународен лидер за 
расадничкото производство. За да 
ги задоволат потребите на меѓуна-
родниот пазар, во 2007 година отво-
раат лабораторија во Чешка и денес 
произведуваат околу шест милиони 
овошни садници. 
Оваа компанија е позната како нај-
добар производител на клонски 
материјал за подлога од голем број 
овошни видови. нејзината тајна за 
успех е постојано да се  работи на 
усовршување на техниките за произ-
водство на здрав, сортно чист саден 

материјал. Главното јадро на компа-
нијата е лабораторијата за микро-
пропагација во која се произведува 
безвирусен материјал. Располагаат 
и со 15.000 м2 оранжерии и 15.000 
м2 пластеници за аклиматизација, 
умножување и пораст на материја-
лот, 10.000 м2 под мрежа за саксии, 
1.500 м2 за чување на садниците, 
250 м2 ладилници, 1.400 м2 скла-
диштен простор и 250.000 м2 земја 
за вкоренилиште на отворено. во 
лабораторијата работат двајца ис-
тражувачи, д-р Џулијано Дради и 
д-р Романо Ронкасаља, а во целиот 
расадник околу 23 работници. Ком-
панијата е способна да го размножи 
кој било овошен вид. во моментот 
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Пишува: 
проф. д-р Крум Бошков
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произведуваат кајсии, праски, 
нектарини, сливи, цреши, јаболка, 
круши, ситно овошје, јаткасто ово-
шје, киви, јапонско јаболко и многу 
други зачини и украсни растенија, 
зависно од побарувања на пазарот. 
Лабораторијата за микроразмножу-
вање има капацитет за производ-
ство на 750.000 растенија годишно. 
Предност на производството на 
саден материјал со микроразмно-
жување е тоа што за кратко време 
можат да се произведат голем број 
садници, се произведуваат здрави 
растенија, без присуство на бакте-
рии, вируси и нематоди, потребен 
е помал простор за поголем број 
садници, се произведува во текот 
на целата година и во контролира-
ни услови може да се произведат 
висок процент на садници од мате-
ријал кој тешко се вкоренува. l

Сите садници се произведуваат 
со микроразмножување. Почет-
ниот материјал го добиваат во за-
творени и стерилизирани садови 
на хранлива подлога. Потоа од 
овој материјал со неколкукрат-
но размножување се зголемува 
бројот на единките до потребниот 
број садници. Кога ќе се постигне 
потребниот број единки, тие по-
натаму се произведуваат на хран-
лива подлога од тресет и прего-
рено арско ѓубриво со состав кој 
е погоден за одредена култура 
или подлога. Подлогата е нане-
сена на контејнери од стиропор. 
Овие контејнери се префрлаат во 
пластеници во коишто се врши 
аклиматизација и вкоренување 
на материјалот. во пластениците 

се контролираат температурата и 
влагата на воздухот, во првите 10 
дена до 100%. Од десеттиот ден 
тунелите постепено се отвораат. 
По 30-40 дена завршува акли-
матизацијата и се префрлаат во 
простори покриени со мрежа каде 
што со оросување се контролира 
влагата во саксиите и воздухот. 
во водата се наоѓаат потребните 
количества на ѓубриво за исхра-
на на растението и пестициди за 
заштита од болести и штетни-
ци. Садниците се формираат за 
4-5 месеци. Процесот започнува 
околу 15 јануари а завршува до 
10 октомври. Кај растенијата кои 
тешко се вкоренуваат, се постиг-
нува успех од 85%. Кај гизела се 
постигнува успех од 90-95%.       

ПОСТАПКА нА МИКРОРАЗМнОжУвАњЕ



Современите 
технологии

- клуч за успех
 Загрепската фирма 

„Фрагарија“ (Fragaria) 
има сопствен објект за 

пакување и ладилници, 
лоцирани во велика 

Лудина. вкупниот 
капацитет на пакување 
и чување на јаболкото е 

околу 6.000 тона

Современ овоштарник во ХрватскаОВОШТАРСТВО

Загрепската фир-
ма „Фрагарија“ е 
една од водечките 
компании за про-

изводство, воведување на 
современи технологии во 
овоштарството и производ-
ство на саден материјал. 
Расадникот на оваа компа-
нија е сместен во Купинеч-
ки Краљевец, каде што на 
современ начин произведу-
ваат сертифициран овошен 
саден материјал за јаболка, 
круши, цреши и винова лоза. 
Обемот на производство на 
садници се движи од некол-
ку стотини илјади до милион 
овошни садници и произ-
ведуваат околу еден мили-
он садници за винова лоза. 
Целокупното производство 
е со одличен квалитет на М9 
подлога, a најбарани сорти 
на хрватскиот пазар се: „са-
меред“, „гала“, „елстар“, „јо-
наголд“, „голден делишес“ 

(златен делишес), „фуџи“, 
„муцу“, „грени смит“. 
Производството на сад-
ници во најголем дел е за 
сопствените потреби, како 
и за нивните кооперанти 
во регионот на Мославина, 
кој е на 70 км од Загреб. 
во местото велика Лудина, 
компанијата има сопствени 
насади, каде што постарите 
насади се сè уште „ајдаред“ 
на M126 подлога, додека 
новите насади се модерни, 
интензивни овоштарници. 
новите насади, покрај сис-
тем за наводнување, имаат 
мрежи против град, како 
и систем против замрзну-
вање. Покрај сортите што 
компанијата сама ги произ-
ведува, на овие површини 
се застапени и некои КЛУБ-
сорти како „рубенс“. Про-
сечниот принос по хектар 
на овие површини е околу 
50 тона.
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Пишува: 
Стеван Орозовиќ



Компанијата има сопствен објект за 
пакување и ладилници, лоцирани во 
велика Лудина. вкупниот капацитет 
на пакување и чување на јаболкото 
е околу 6.000 тона. најголем дел од 
јаболката се продаваат на хрватски-
от пазар, но во последните неколку 
години извозот кон скандинавските 
земји и Русија е во пораст. Јаболката 
во оваа компанија се чуваат во ULO 
(Ultra Low Oxygen) ладилници, т.е. ла-
дилници со многу низок процент на 
кислород во атмосферата. Овој сис-
тем на чување на јаболката претста-
вува современ метод за задржување 
на нивниот квалитетот подолг вре-
менски период, што зависно од ква-
литетот на јаболкото, во моментот на 
складирање може да трае и до месец 
јуни. Дополнително, во овие ладил-
ници се применува и SmartFresh тех-
нологија за складирање на јаболкото, 
која е дополнителна гаранција за за-
држување на квалитетот на склади-
раните плодови.

Текстовите за микроразмножување и современи технологии за 
производство на јаболка се подготвени во соработка со ЕПИЦЕн-
ТАР Интернационал како дел од Програмата АгБиз на УСАИД.  

врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на 
Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот 

ј А в е н  П О в и к  б р . 0 4 / 2 0 1 2

за доставување на барања за користење на средства од Програмата за
 финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следните мерки: 

Мерка 1 зголемување на конкурентноста на земјоделското производство Максимална вредност на прифатливи трошоци (до)

1.4 инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства

Под сектор

Лозарство Максимална вредност на прифатливи трошоци по 
корисник до 2.500.000,00 денари

Овоштарство Максимална вредност на прифатливи трошоци по 
корисник до 2.500.000,00 денари,

житни култури Максимална вредност на прифатливи трошоци по 
корисник до 4.500.000,00 денари

Индустриски култури (вклучително и производство на компир) Максимална вредност на прифатливи трошоци по 
корисник до 4.500.000,00 денари

1.6 инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи

Преработувачки капацитети за примарна обработка и доработка на житни култури Максимална вредност на прифатливи трошоци по 
корисник до 6.000.000,00 денари

Преработувачки капацитети за јајца Максимална вредност на прифатливи трошоци по 
корисник до 10.000.000,00 денари

Образецот-Барање за користење на средства заедно со листата на потребни документи и Упатството за корисниците може да се подигне на веб страната 
на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk, и во најблиските регионални центри или работни единици на Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделс-
твото секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Горенаведените обрасци може да се подигнат и директно во Агенцијата на адреса:
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, 

бул. „ 3-та Македонска бригада“ бр.20
зграда на Македонија табак блок ц 

1000 Скопје

крајниот рок за доставување на барањата е 28.12.2012 година. Барањата доставени по предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk и на веб-страната: www.ipardpa.gov.mk.
Контакт:   Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Сектор за одобрување на проекти. 
Телефон 02 3097460, секој работен ден од 10.00 до 16.00 часот  E-пошта: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk  
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Избраните земјоделци добија вредносен ваучер од ПроКредит Банка за 
набавка на механизација или каков било обртен капитал од македонски 
добавувачи

НАЈПРОАКТИВеН ЗеМЈОДеЛец ВО МАКеДОНИЈА

Пишува: Билјана Петровска-Митревска

В
орамкинасаемотзаземјодел
ство„Агрофуд2012“,ПроКре
дитБанкаимдоделинагради
на најдобрите земјоделци во
петразличникатегории:жит

ни култури, раноградинарство, произ
водство на грозје и овошје, сточарство
и органско производство. Земјоделци
тебеаизбраниодстрананатричлената
жирикомисијаврзоснованатриклучни

критериуми:колкуземјоделецотгисле
ди и применува најсовремените техни
ки за земјоделско производство, како
ги менаџира своите финансии и колку
континуирано инвестира во подобрува
ње на своето производство. Избраните
земјоделцидобијавредносенваучерод
ПроКредитБанказанабавканамехани
зацијаиликаковбилообртенкапиталод
македонскидобавувачи.

„Како банка посветена на развојот на
земјоделството во Македонија, на ва
ковначиноддавамепризнаниенаоние
кои го развиваатмакедонскиот аграри
придонесуваатзаекономскираст.Секо
ја година ќе ги следиме и наградуваме
ониекоисенајпроактивнииинвестира
атвосвојотразвој.Сотоаседавапого
лемстимулзаразвојотназемјоделското
производствоисенадевамедекавакви

Едукацијата,иновацијата иинформираноста
– клуч за успех
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Пишува: Билјана Петровска-Митревска

тепримериќесеодразатпозитивнона
останатитеземјоделскипроизводители“
–изјавиЕмилијаСпировска,членнаУп
равниотодборнаПроКредитБанка.
Манифестацијатаеподдржанаодстра
на на Федерацијата на фармерите на
РМ. Заменикпретседателот на ФФРМ,
МеметСинани,бешевклученвокоми
сијатазаизборнанајдобриземјоделци,
асписанието„Мојаземја“емедиумски

НаградеНИ земјоделцИ
Васка мојсовска од неготинското село Тимјаник на површина од

25 хектари одгледуважитарки и грозје.Мојсовска е член наФФРМ и
таа на површина од 5 хектари одгледува трпезно грозје.Наградата ќе
јаискористизакупувањенаприколкаиинсталирањенасистемкапка
покапка.Нејзинатаприказнакакоземјоделецзапочнапред15години
намалаповршинаизаедносонејзиниотсопругуспеајадасеразвијат
какоземјоделциидапоседуваат25хектариземја.Нејзинатапоракае
дасеработисожелба,идејаиинвестицииисамотакаможедасеима
напредоквоземјоделството.

Владимир атанасовскиодбитолскотоселоГермијане
сопственикнафирмата„АлмаПе“иобработува8хектари
сопственоземјиште,10хектариземјиштеподконцесијаи
5 хектари изнајмено земјиште. Атанасовски се занимава
состочарствоинанеговатафармаимаоколу65грлакрави
одкои40семолзни, сопросечно годишнопроизводство
од170тонимлеко.Спореднего,оваанаградапретставува
благодарностзацелосниоттрудштоговложилвосвоето
производство.

„Сточарствотоемакотрпнаработа за која требамногу
трудизалагањезадасеуспее.заеденсточардаеуспешенмногуеважносамда
произведувахраназакравитениепроизведуваме80%одхранатазастокатаитоа
етајнатанауспехотнанашатафарма“,велиАтанасовски.

маја Стојанова од виничкото село Лески има фарма со 700 овци
кои ги одгледува со сопругот Оливер Стојанов и неговиот брат Васе
Стојанов.Стојановаима12хектарисопственоземјоделскоземјиштена
кое одгледуваат култури за исхрана на овците и имаат сертификат за
органскопроизводство.Стојановипроизведуваат900до1.000јагниња.

„Бевизненаденакогамеинформираадека јадобивнаградатаиза
менетоапретставувастимулацијазаработа.Поракатаедасеработина
овчарствотозадасезголематстадата“,велиСтојанова.

Владо монев живее во село Стрисовци во близина
наПробиштипи на 200 хектариповршина, која ја добил
под концесија од државата, најмногу одгледува житни
култури. Монев има вишнов насад на 30 хектари од
којшто минатата година произвел пет тона по хектар.
За него наградата претставува поттик за понатамошно
унапредување.СоогледнафактотдекаПробиштипнема
систем за наводнување, наградата ќе ја инвестира во
обезбедувањенасистемзанаводнување.Неговатапорака
едекасовременитетехнологииикористењетонанауката
овозможуваатразвојназемјоделскотопроизводство.

ристо Стојан јанев од село Бориево струмичко на површина од
11 декари под пластеници одгледува градинарски производи. Ристо
одгледувадоматина6декари,краставицина2декариизелкана3декари.
Отсекогашвонеговотосемејствобилотрадицијадасеодгледуваатдомати,
а оваа традиција полека прераснала во домашен бизнис. Според него,
здружувањетоиедукацијатасеосновнииклучниалаткизамакедонското
земјоделстводастанеуспешнаприказнаводржавата.

Едукацијата,иновацијата иинформираноста
– клуч за успех

покровителнаманифестацијата.l



Доколкусакатедадобивате„Мојаземја’’,
единственосписаниезаземјоделствоирурален
развојможедасепретплатитеидастанетеделод
актуелнитезбидувањавоаграрот.

Секојновпретплатникдобивакомплетод
претходнообјавенитеизданијанасписанието.
Едноставенибрзначиннапретплата

акција и реакција за „моја земја”

1. Пополнувањенауплатница
иплаќањевобанка

2. Поуплататаконтактирајте
јаредакцијатана
списанието„Мојаземја”на
телефонот02/3099042.

КонтактлицеБлагојче
Најдовскисесоцелдасе
ажуриравашатаадреса
задомашнадоставана
списанието.
Уштепобрзоиедноствно
Претплатувањевопетте
регионалниканцелариина
ФФРМвоСкопје,Битола,
Гостивар,КочанииСтрумица.

Можедауплатитеза
> шестмесечна претплaта 
 - 300 денари
> годишна претплата   
 -550 денари
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Една од основните грешки што ги прави пчеларот е кога друштвата 
не се добро истретирани против вароа. Зимските пчели, ако се 
оштетени од вароата, тешко ја дочекуваат живи пролетта. Затоа, 
пчеларот треба да почне со заштита уште кон крајот на јули. 

ПЧЕЛАРСТВО

Овој месец на пчеларникот 
нема големи активности. 
Преостанува да се изврши 
заштита од вароата со ок-

сална киселина, ако тоа не е сторено 
досега. Оваа година до доцна има-
ше легло, па задоцни и заштитата со 
оваа киселина. Оксалната киселина 
е едно од најуспешните средства за 
заштита на крлежот (VD) односно го 
ништи во процент од 97 до 99%. вак-
вата ефикасност се должи на тоа што 
во ова време нема легло, а со тоа и 
самата вароа директно е изложена на 
дејството на киселината. Оваа кисе-
лина е органска заштита и не остава 
резидуи во восокот и медот. Медот и 
без тоа содржи ваква киселина. 
Една од основните грешки е кога 
друштвата не се добро истретирани 
против вароа. Зимските пчели, ако се 
оштетени од вароата, тешко ја доче-
куваат живи пролетта. Затоа пчела-
рот треба да почне со заштита уште 
кон крајот на јули. 
Ќе набројам некои од многубројните 
грешки што ги прават пчеларите, не 
намерно, туку од недоволно едука-
ција:
1. Разградување на сахарозата (ше-
ќе рот) – Станува збор за многу амор-
тизирачки процес кој ги оштетува 
органите на пчелите. Колку повеќе 
им се дава сируп за преработка, толку 
повеќе се истоштуваат пчелите. Лошо 
е тоа што таа исцрпеност се предава 
и на следната генерација пчели, би-
дејќи пчелите кои не се витални не 
можат да одгледаат витално наслед-
ство. Изгубената виталност се одра-
зува врз следното потомство со недо-
волна и неправилно нахранета ларва, 
а со тоа и лоша новоиспилена пчела, 
односно, таквите пчели немаат осо-
бини и статус како зимските пчели. 
Како поука од ова би било: друштва-

та кои се прихрануваат со сируп, по 
20 август и во септември создаваат 
многу пчели кои не се во состојба да 
презимат. Ако прихранувате, праве-
те го тоа во почетокот на јули и тоа 
краткотрајно и обилно. 
2. Грешки околу работата со поле-
нот – добриот развој на пчелното 
семејство е незамислив без цветен 
прав и перга. Цветниот прав (по-
ленот) треба да го собираме кога го 
има во изобилство (во пролет), но 
пчеларот треба да знае да го соби-
ра, складира и да го даде на пчелите 
кога го нема доволно во кошницата. 
Често пати во април го има во тол-
ку големи количества што дури и 
матицата е блокирана во несењето. 
во ова време треба да ги поставиме 
„фаќачите“ за полен и да го собира-
ме, а со тоа сме направиле две добри 
работи: собрано е полен за продаж-
ба, а дел од него можеме да го упо-
требиме за прихрана на пчелите во 
февруари. Често пати се случува во 
февруари во клубето да нема перга 
и пчелите, немајќи од каде да земат 
протеини (белковини) преживуваат 
белковинска глад, иако на неколку 
сантиметри од клубето има доволно 
перга, но за нив е недостижно. Пер-
гата не ја пренесуваат како медот, 
од една ќелија во друга, таа остану-
ва таму каде што е складирана. во 
случај на белковинска глад се ин-
тервенира со поленска погача над 
сатоносите над самото клубе. Добро 
е ако се има во резерва рамки со 
мед и перга, па да се додаде во еден 
краен дел од зимското клубе и тогаш 
не треба да се прави погача. во на-
шите пчеларници, секое друштво 
има по една ваква рамка од секоја 
страна на кошницата. ваквите рамки 
за време на зазимувањето ги ставам 
како втори од секоја бочна страна, 

па при првата интервенција во топол 
февруарски ден набрзина само се 
вади една ваква рамка и се додава 
во клубето. ваквите рамки гледаме 
да бидат претежно со мајски полен 
кој е многу поквалитетен од есенски-
от – кој понекогаш знае да биде по 
малку и отровен и го кочи развојот на 
друштвото. 
3. Водата и грешките со неа – голема 
е грешката на пчеларот ако уште од 
првите пролетни денови не поста-
вил поилка на пчеларникот. Пчел-
ното друштво без вода не може да 
одгледува легло. Мешајќи мед, полен 
и вода, пчелите прават храна за лар-
вите. Потребите за вода се големи, 
а носејќи вода, пчелите многу брзо 
се амортизираат. Амортизацијата не 
доаѓа од тоа што носењето вода е 
тешка работа, туку излегувајќи над-
вор од кошницата по вода (а темпе-
ратурата е ниска), пчелите се здрву-
ваат и тешко се враќаат или воопшто 
не се враќаат во кошницата. Ова е 
уште поизразено ако водата е ладна 
и во место каде што нема доволно 
сончева топлина. За да се избегне 
ова, пчеларот треба да постави пои-
ло кое ќе биде затскриено од север-
ната страна, а преку денот може да се 
налева и млака вода во поилото или 
тоа да биде снабдено со некое слабо 
греење (грејач). водата е потребна и 
во топлите денови, а во летните го-
рештини над 35оС пчелите уште по-
веќе бараат спас во водата. Тие но-
сат вода да испарува во кошницата, а 
со тоа да ја одземат температурата и 
да се ладат. При поголеми горешти-
ни и долги и трајни суши, над 90% од 
пчелите собирачки на нектар се пре-
фрлаат во водоносачки, а истото се 
случува со голем број на внатрекош-
нички пчели (дадилки) кои стануваат 

Грешки на 
пчеларот

Пишува:  Раде Каранфиловски,  „Апицентар“ - Битола
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водоносачки преку целиот ден. Често 
пати во вакви случаи не можат да до-
несат доволно вода, а со тоа се „топи“ 
леглото, односно тоа е сè помало и 
помало?. Пчелите не држат вода во 
резерва, туку носат секој ден за да 
ги задоволат дневните потреби. За 
да одржиме природно биолошки јако 
друштво, потребна е хигиенски чиста 
вода која се чува во посебно израбо-
тени поилки. Својата неодговорност и 
неснабдувањето на пчелите со чиста 
и блиска вода, пчеларот ќе ги плати 
со загуба во мед, загубено здравје, 
краток живот, а често и со смрт на 
пчелните друштва. Според најнови-
те сознанија, кога „сите“ пчели носат 
вода, семејството ја губи врската со 
околината, тоа брзо ослабува и тешко 
може да се крене. Кога зборуваме за 
вода, треба да потсетиме на една по-
зната изрека: „водата не е сè, но без 
вода, сето е ништо“. 
4. Оптимална микроклима во кош-
ницата – таа често пати се нарушува, 
а најмногу преку зимата. науката и 
практиката се согласуваат дека ми-
кроклимата во кошницата треба да 
биде многу слична на онаа во далеч-
ното минато кога пчелите живееле во 
шупливи дрвја и бртви во карпите. 
Препораките на науката и на со-
лидната практика се дека најдобро 
е силното друштво да се зазими во 
триделна Л.Р. кошница. Покрај ова, 
се препорачува да има и еден пра-
зен наставок, т.н. „воздушна перни-
ца“ или претсобје на кошницата. Тој 
наставок може да биде медиштен или 
плодиштен, празен или полн со рам-
ки, а се става веднаш над подницата. 
Добро е да се извади од секоја бочна 
страна по една крајна рамка за да 
може влагата да се спушта слободно 
надолу по ѕидовите на кошницата во 

вид на капки. Подницата е добро да 
има мрежа бидејќи мрежестите под-
ници се за многу функции. Есенско-
зимското стеснување на пчелите не 
е пожелно. Пчелите сакаат вентила-
ција која ги штити од амортизација. 
Посебно е важна летната дополни-
телна вентилација. Таа се прави со 
додатни отвори на наставците или со 
поместување на наставците наназад 
за два до три сантиметри, така што 
помеѓу двата наставци преку цела 
ширина се отвора помошно венти-
лационо лето, а со тоа се добива: 
помала потрошувачка на храна има 
помалку влага и мувла, повеќе затво-
рено легло, помала смртност на пче-
лите, се прават излети и на пониски 
температури и секогаш се продолжу-
ва животниот век на пчелите, нема 
стресни ситуации, подобро испарува 
водата од нектарот, има помалку за-
ангажирани пчели за вентилација, 
побрзо стигнува нектарот до ќелиите 
во кои се депонира (се скратува па-
тот), нема тесно грло на полетувалка-
та, се продолжува животниот век на 

пчелите и друго.
5. Работење со целогодишно слаби 
и средни друштва – само целого-
дишно јаки семејства произведуваат 
најквалитетни пчели, трутови и ма-
тици. Само од јако друштво може да 
се создаде добар рој – нуклеус, без 
тоа значителноно да се одрази на не-
говата јачина и принос. Само јаките 
друштва можат да се изборат со боле-
стите. Преку зимата, одржуваат висо-
ка температура (34-35оС) во клубето, 
а со тоа се штитат од ноземозата. 
Јаките есенски друштва со 8-10 
улици пчели трошат малку храна по 
единица пчела и имаат развој многу 
рано. ним им е потребно само квали-
тетна и доволно храна. Кога има по-
веќе храна, таа служи како амортизер 
на брзите деноноќни температурни 
промени. Полните рамки со запеча-
тен мед акумулираат топлина и бавно 
ја испуштаат – восокот се лади многу 
бавно. восокот има таква особина – 
бавно да ја испушта својата топлина.
6. Менување на старите црни рамки 
– овие рамки имаат многу поплитки 
и потесни ќелии во саќето од коиш-
то се испилуваат помали и полесни 
пчели, а тоа доаѓа затоа што од секоја 
испилена пчела останува кошулка и 
фекалии во ќелијата. Рамка во која 
се испилени девет генерации пчели 
веќе е црна и со многу недостатоци. 
Таквата рамка е тешка и пчелите 
често се обидуваат да ги изгризат ко-
шулките, што е многу тешка работа и 
се губи многу време, труд и храна. во 
старо саќе се раѓаат пчели со помало 
стомаче, помали крилја и сите делови 
на телото се намалени. Таквите пчели 
се помалку работоспособни. Рамката 
која е стара и за исфрлање ќе ја пре-
познаете ако ја свртите кон сонцето 
и преку неа не можете да ги гледате 
раширените прсти од раката. l
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Улогата на 
хранливите материи 

и симптоми на 
нивни недостиг

Усвојувањето на хранливите материи во текот на 
вегетацијата не e рамномерно. Кај едногодишните 
растенија примањето на хранливите материи е 
различно во разни фази на вегетацијата, а кај 

повеќегодишните насади постои еден период на мирување 
во текот на зимата. 

Интензитетот на усвојување на одделни елементи е 
различен во различни фази од развојот на растенијата. на 
пример:

- Азотот во најголема мера се усвојува во фазата на 
најголем пораст на растенијата. 

- Примањето на фосфорот има два максимума. Првиот е 
послабо изразен и е во периодот на формирање на коренот, 
а другиот е посилен и се одвива во периодот кога завршува 
фазата на интензивен пораст, а започнува фазата на 
формирање на органи за размножување и цветање;

- Калиумот е најпотребен во препродуктивната фаза 
(фазата на размножување) и при натрупувањето на 
резервни хранливи материи (пораст на плодовите).

азОТ
најчесто почвите не содржат доволни количества на 

достапен азот за да ги задоволат потребите на растенијата. 
Поради тоа, додатни количества од азот треба да се внесуваат 
секоја година. внесувањето доволни количества азот во 
вистинско време е основен предуслов за постигнување на 
задоволителни приноси.

внесувањето на потребните количества азот овозможува 
зголемување на приносот, но треба да се знае дека 
внесувањето на прекумерни дози може да предизвика 
проблеми, како на пример: полегнување кај житата, послаба 
отпорност кон болести, послаб квалитет на пивскиот 
јачмен и шеќерната репка, како и лоша ферментација на 
растителната маса доколку е наменета за силажа. високите 
количества азот не можат да бидат целосно искористени 
од растенијата, така што покрај економските штети, 
предизвикуваат и еколошки проблеми поради измивањето 
на азотот со подземните води, со дождовите или со водата за 
наводнување, како и негова акумулација во површинските 
води (реки и езера) со ерозија на почвата.

Кај најголем број од есенските полјоделски посеви, 
најдобро е да се примени целото потребно количество 
на азот во текот на вегетацијата, почнувајќи од крајот 
на февруари, кога растенијата започнуваат силно да се 
развиваат во две или три прихранувања во одредени фази 
од развојот, зависно од потребите на културата. Одредени 
помали количества од азотни ѓубрива може да се внесат 
пред сеидбата или во текот на сеидбата за подобар старт на 
растенијата во случај почвата да е екстремно сиромашна со 
овој елемент.

Приходи и расходи на азот во почвата
Приходите на азот во почвата се составени од: 

минералниот азот (амонијачен и нитратен) кој го содржи 

секоја почва и е лесно достапен за растенијата; азот добиен 
со распаѓање на органската материја; азот добиен од 
атмосферата по пат на азотофиксација (гравот, гра шо кот, 
луцерката имаат бактерии на 
коренот кои го врзуваат азотот 
од атмо сферата); азот добиен 
со распаѓање на шталското 
ѓу бре; азот кој се внесува со 
ми нерални азотни ѓубрива. 

Расходите на азот во 
почвата настануваат со след-
ните процеси: из мивање на 
азотот со ат мосферските води 
или водите за наводнување 
во подлабоките слоеви или во 
подземните води, еродирање 
на површинскиот почвен 
слој, а со тоа и на азотот со 
атмосферските врнежи и 
водите за наводнување, де-
нитрификација, процес кој се 
одвива во анаеробни услови 
при што азотот се губи во 
атмосферата во гасовита 
фор ма и како амонијачни 
испарувања, во случаи кога 
шталското ѓубре не се заорува 
веднаш по растурањето на 
нива, при употреба на осока 
или примена на минерални 
ѓубрива кои содржат амонијачна форма на азот. 

недостиг на N кај 
винова лоза

Симптоми на недостиг на n кај пченкаЃУБРЕњЕ
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Симптоми на недостиг на азот кај најголемиот број 
растенија се следните: забавен пораст на врвот на 
растенијата и коренот, растението е слабо развиено, со 
вретенест пораст, листовите се бледожолти или зеленикаво 
жолти во пораните фази од развојот, а во подоцните 
фази од развојот стануваат жолти, портокалово-жолти 
до црвеникави. недостигот на азот најпрво е видлив на 
долните листови на растенијата.

ФОСФОр
Фосфорот, заедно со азотот и калиумот, е еден од трите 

најважни биогени елементи за исхраната на растенијата. 
Растенијата содржат во просек 0,3-0,5% во сувата материја. 
најголема потреба од фосфор имаат во фазата на развој 
на кореновиот систем, како и по завршувањето на 
интензивниот пораст на растенијата и започнувањето на 
репродуктивната фаза (цветање и оплодување). 

Има голем број фактори што влијаат врз количеството 
на фосфорните ѓубрива и ефикасноста на нивното 
искористување: реакција на почвата (рн), температурата, 
влагата, компактноста на почвата и сл.

Здравите растенија искористуваат повеќе фосфор од 
добро обезбедени отколку од сиромашни почви. Затоа, 
периодични тестирања на почвата се неопходни.

Фосфорот во почвата е скоро неподвижен, па затоа 
површинско внесување на фосфорни ѓубрива, посебно 
кај повеќегодишни насади, не е толку ефикасно како кај 
едногодишните посеви. најголем дел од површински 
внесениот фосфор кај насадите нема да биде искористен 
во првата година. Корењата кои се наоѓаат поплитко ќе 
искористат дел од него, додека другите количества ќе 
се користат во наредните години. Поради неговата сла-
ба подвижност, целото ко ли  чество на фос фор ни ѓубрива 
коешто е пре по рачано може да се внесе од есен со ос-
но в ната обработка. Пре по рач ливо е еден дел (до 1/3) од 
количествата кај едно го  дишните посеви да се внесе рано 
напролет пред почетокот на вегетацијата.

Кога се подига повеќе год ишен насад, многу е важно 
да се изврши ко рекција на недостиг на кој било хранлив 
елемент (посебно фосфорот) и ко рек ција на рн почвената 
реакција (калцизација) врз база на претходна детална 
хемиска анализа на почвата.

Симптоми на недостиг на фосфор се намален пораст 
на врвот на растението и коренот, растението е слабо 
развиено со вретенест изглед, листовите се синозелени 
во раните фази од развојот, а понекогаш се со потемно 
зелена боја од листовите кои се нормално обезбедени со 
фосфор, во подоцните фази од развој листовите стануваат 
темноцрвени, а рабовите имаат кафеава боја, листовите 
порано отпаѓаат почнувајќи од долните листови.

КаЛиУм
Обезбеденоста на растенијата со калиум влијае врз 

големината на плодовите, на нивната боја, отпорноста на 
растенијата кон ниски температури и мразеви и на нападите 
од болести. Поволностите од добрата обезбеденост со 
калиум се губат доколку содржината на азот во растението 
е висока. Односот на содржината на азот и калиум (N:K) 
не смее да биде поголем од 1:1 – 1,5:1. вишокот на калиум 
доведува до имобилизација на магнезиумот (Mg). 

најдобра слика за обезбеденоста со калиум дава 
анализата на листот. Доколку анализата покаже достапни 
форми од 120-150 ррм, се смета дека има доволно 
калиум. Рано напролет калиумот се внесува посебно или 
во комбинација со азотот. во некои случаи се внесува и 
наесен поради немање време напролет. Доколку се внесе 
наесен, можно е измивање на мали количества, па поради 
тоа подобро е да се внесе напролет.

Растенијата имаат голем потреба од калиум (скоро колку 
и од азот). негов недостиг ретко се забележува во наши 
услови поради природната обогатеност на нашите почви 
со овој елемент, но сепак поради големите количества 
на калиум кои се потребни за растенијата, тој мора да се 
внесува постојано, заедно со другите хранливи елементи. 
недостиг од калиум се јавува на лесни почви или екстремно 
тешки почви и почви богати со калциум и магнезиум.

Симптоми на недостиг од калиум: Порастот е забавен, 
врвот на листот станува кафеав, се појавуваат изгореници 
на работ на листовите, кај некои растенија се развиваат 
кафеави или светли дамки по листовите кои се почести 
по рабовите на листовите. недостигот е најпрво видлив на 
долните листови.

Извадок : ТЕХнИЧКИ ПРИРАЧнИК ЗА УПРАвУвАњЕ СО ЃУБРЕњЕТО 
СПОРЕД ГЛОБАЛ ГАП СТАнДАРДИТЕ

Симптоми на недостиг 
на P кај тутун

Симптоми на недостиг 
на P кај пченка 

Симптоми на недостиг од калиум кај пченка

Симптоми на недостиг на калиум кај винова лоза 
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John Deere 
комбајни 
за продуктивна 
ж е т в А

МЕХАНИЗАЦИЈА

Доколку ви е потребен профе-
сионален, наменски ком  ба јн, 
кој е лесен за од ржу  вање, 
има голема моќ, ефикасна 

потрошувачка на гориво, голем капа-
цитет во најразлични услови на жетва, 
врвен квалитет на зрното, комбајн кој 
е со докажана технологија, тогаш мо-
жеме да разговараме само за комбајн 
од серијата комбајни на John Deere.
на секое поле, во секои услови на 
жетва, комбајните на John Deere се 
одговор на секој фармер. Со 100-го-
дишното искуство во жетвената тех-
нологија, John Deere произведува 
три пати повеќе комбајни од произ-
водството на својата најблиска кон-
куренција и процентуално ги жнее 
половина од светските посеви. 
Со моќност на моторот од 260 до 550 
КС, John Deere во својата палета 
производи го има најголемиот и нај-
моќниот комбајн што светот го видел 
досега. 
Пространа кабина со совршена пре-
гледност и едноставни контроли, 
нови модели на хедери со решение 
за секој посев, вовлечен канал со 
голем вовлечен капацитет, одлична 
сепарација на зрното уште на бара-
банот кој е со најголем пречник меѓу 
сите комбајни, сламотреси дизајни-
рани за посеви со голем принос како 

и за приноси со поголем процент на 
влага, мала специфична моќност 
на сламотресите што претставува 
помала потрошувачка на гориво, 
систем кој бара минимално наго-
дување, капацитет на бункер до 
11.000 л, електронска контрола на 
моторот за максимален капацитет 
при жетвата, мотори кои се само на 
дизел-гориво без AD Blue, изедна-
чена дистрибуција на слама, врвен 
квалитет на сечкање, тоа се само 
дел од предностите на John Deere 
комбајните во однос на работата на 
полето, во однос на конкурентните 
комбајни, во однос на потребите на 
секој фармер.
најновата W-серија на комбајните 
John Deere веќе е присутна на ма-
кедонските посеви и веќе успеш-
но и квалитетно ја помина првата 
сезона на жетва. Овие модели на 
комбајни се со моќност на моторот 
од 260 КС до 370 КС. Имаат мож-
ност за комбинирана работа, како 
на жетва на пченица, јачмен и дру-
ги ситнозрнести култури, така и на 
жетва на сончоглед, пченка и други 
крупнозрнести култури, се разбира, 
со примена на адекватните хедери.
Овие модели се покажаа 100% ефи-
касни во нашите услови на жетва, 
за кои знаеме дека се сè поекс-

тремни од година во година и од 
една до друга сезона. Резултатите 
се одлични, како на квалитетот на 
зрното, чистотата на веењето, ква-
литетното сечкање и рамномерното 
расфрлување на сламата, така и на 
максималната заштеда на гориво, 
минималната оптовареност на ра-
кувачот на комбајнот и целокупната 
работа на комбајнот кој претставува 
последен збор од технологијата кај 
овие машини.
Моделите на W-серијата на John 
Deere (W540, W550, W650 и W660) се 
со опции и комбинаторика на додат-
на опрема согласно најистeнчените 
вкусови и потреби на секој фармер во 
зависност од условите на посевите. 
најголема посветеност компанијата 
John Deere придава на постојани-
те иновации со цел комплетно за-
доволување на потребите на секој 
фармер. Со овие заложби постојано 
се оди напред и во пресрет на секој 
предизвик. 
„Синпекс“ ДОО Битола, како генера-
лен дистрибутер на John Deere, во 
својата понуда ги има и комбајните, 
за кои ги има обезбедено сите ин-
формации, сервис, резервни дело-
ви, консултативни услуги, гаранции 
и сето она што е потребно за вашата 
жетва да претставува задоволство. l

Пишува: Ѓорѓи Кочовски
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МАјОР 80 
- извонреден однос помеѓу 
цената и моќноста

 Доверлив трактор од средната класа МЕХАНИЗАЦИЈА

Zetor Мајор 80 e дизајниран без 
електроника и е навистина ед-
ноставен. Моторите од фабрика-
та Zetor доминираат пред кон-

куренцијата во поглед на едноставното 
одржување и издржливост. Тие поседу-
ваат добар резервен вртежен момент 
над 35% што ја намалува потребата од 
менување на брзина. Излезната моќ-
ност е константна при сите вртежи во 
минута.
Тракторот е опремен со целосно син-
хронизиран четиристепен систем на 
трансмисија со по три редуцирани бр-
зини. Бројот на брзините е 12+12 во 
однос на карданот, има избор помеѓу 
540/1000 или 540/540 вртежи во минута.
Моделот користи хидраулика со ме-
ханичка контрола. Ова се одликува не 
само со висока сила на кревање, туку 
и со мазно почетно подигање и функ-
ција на закочување на хидруликата при 
транспортот на механизацијата.
Кабината е практична, комфорна, со до-
волно простор, а ергономичниот дизајн 
на контролите го прави работењето со 
овој трактор навистина лесно.

Пишува: Димитар Велковски
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ЦЕПРОСАРД

Можни големини на ветерница за пумпање вода 

Пумпање вода на високо 
(над ветерница) 

Пумпање вода на рамно 
(претежно во резервоар)

во рамките на 
про ектот „Агрo-
ене ргија“ е по-
ставена првата 

ветерница за пумпање 
вода за наводнување на 
земјоделски површини. 
ветерницата е поставена 
во с. Мустафино, Свети 
николе, и е во сопстве-
ност на ДПТУ „Липа“. 
Дијаметарот на перките е 
3,5 метри, а висината на 
кулата е 9 метри. водата 
ја испумпува од канал за 
наводнување во резерво-
ар од 40 тона, поставен на 
врвот од ридот на висина 
од приближно 16 метри и 
далечина од 180 метри. 
Просечната брзина на 
ветерот на местото на по-
ставување беше мерена 
7-8 пати и изнесува око-
лу 4 м/с. Се очекува пум-
пата да испумпа околу 35 
тони вода (35.000 литри) 
на секои 24 часа што би 
задоволиле наводнување 
на градинарски култури 
на површина од околу 1 
хектар. 
Имено, ветерниците се 
економски исплатливо 
и практично решение за 

пумпање вода во мно-
гу региони и се користат 
за напојување, наводну-
вање и во некои случаи 
за одводнување на земјо-
делски површини. По-
тенцијалот на ветерната 
енергија во Македонија 
не е доволно истражен. И 
покрај тоа што оваа тема 
се разгледува веќе по-
долго време, навистина 
малку референци можат 
да се најдат во студии и 
трудови. Податоци ретко 
се објавуваат, а во некои 
случаи се многу нејасни и 
несигурни. Затоа подато-
ците со кои се располага 
може да се сметаат само 
како индикативни.
ветерниците за механич-
ка енергија (за пумпање 
вода) се многу поеднос-
тавни во изведбата и ди-
зајнот на пумпата, немаат 
никакви електронски де-
лови и запчаници за пре-
нос на енергија. Поради 
тоа, тие се многу поевти-
ни од ветерниците за про-
изводство на електрична 
енергија и се многу по-
ефикасни, со минимални 
потреби за одржување. 

Имаат систем за сигур-
ност кој не дозволува ош-
тетување на ветерницата 
и пумпата при појава на 
ветрови со голема брзина 

(над 15 м/с). направени се 
од нерѓосувачки челик и 
векот на експлоатација им 
е многу голем (минимум 
15-20 години).

Поставена 
првата ветерница 
за пумпање вода 
во Македонија



ДЕКЕМвРИ 2012 | 37  

висина 
на 

Windy® 5.0m
Капацитет (т/ден)

Windy® 3.5m
Капацитет (т/ден)

Windy® 1.8m
Капацитет (т/ден)

3 м/с 4 м/с 5 м/с 3 м/с 4 м/с 5 м/с 3 м/с 4 м/с 5 м/с 

5 90 180 300 45 90 150 10 18 45

10 45 90 145 22 45 73 5 10 28

20 23 40 70 11 21 35 2,5 5 8

30 15 26 45 7 13 22 1,4 3 5

50 8 14 24 4 7 12

80 5 8 13 2 3,7 7

120 2,4 5 7

140 1,7 3,5 5

во табелата е прикажано како се из-
бира тип и големина на ветерница. 
Доколку знаеме на која висина ни е 
потребно да ја донесеме водата (ви-
синска разлика на нивото на водата 
од место на пумпање до резервоар), 
ја знаеме брзината на ветрот каде што 
сакаме да ја поставиме ветерницата 
(м/с метри во секунда), тогаш можеме 
да определиме колкава ветерница е 
потребна да ги задоволи потребите. 
на пример, потребно ни е 40 тона 
вода на секои 24 часа, а водата е на 
10 метри под површината на земјата. 

Сакаме да ја испумпаме во резервоар 
кој се наоѓа на висина од 20 метри над 
земјата (и претходните 10 се вкупно 30 
м висинска разлика на водата). Брзи-
ната на ветерот кој е присутен е про-
сечно 4 м/с.
Одбираме пумпа Windy 5.0m со ротор 
на перките од 5 метри и се поставува 
на кула од 12 метри која знаеме дека 
ќе ни испумпа (со дадените параметри) 
40.000 литри вода на секои 24 часа.
вообичаено, трошоците на еден фар-
мер кој обработува површина од 8 де-
кари со градинарски производи (кул-

тури кои бараат поголемо ко личество 
вода во текот на одгледувањето) за 
пумпање вода со помош на пумпа по-
врзана на трактор изнесуваат околу 
3.000 евра на годишно ниво. Покрај 
трошокот за енергенси (нафта), по-
требно е да се запази дека во пери-
одот на пумпање вода со трактор, 
тракторот е зафатен и не може да се 
употреби за друга намена. 
Доколку се инвестира во ветерница за 
пумпање вода, периодот на враќање 
на средствата е доста краток и изне-
сува 2-4 години.

Првата ветерница за пумпање вода во Македонија
               
набавката на вакви ветерници може да биде поддржана 
преку Програмата за финансиска поддршка на рурал-
ниот развој, Мерка 1.7 – Инвестиции во инфраструктура 
за развој на земјоделството, шумарството и водостопан-
ството, како и во ИПАРД-програмата во неколку различ-
ни типови инвестиции. За дополнителни информации 
за набавка, инсталирање и можности за финансирање 
на ветерници за пумпање вода, обратете се во канцела-
ријата на ЦеПроСАРД, на телефонскиот број: 02/3061-
391 или на е-адресата info@ceprosard.org.mk 



Dong Feng G3
45/50/55








