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Уа или браво
Во последно време многу често ја слушам изјавата
„Ние сме земјоделска држава“.
Доколку не бев индиректнo вклучена во земјодел
ството, на оваа изјава како обичен граѓанин ќе ка
жев едно големо „Браво“, а можеби и ќе почнев да
размислувам за инвестирање во аграрот.
Но, знаејќи ги реално работите во земјоделството,
искрено ќе кажам „Уа“ и „Браво на лагата“.
Нема да давам заклучоци и нема да образложувам,
само ќе поставам прашања наменети за полити
чарите кои се гордеат што живеат во земјоделски
развиена држава, а кои воопшто немаат видено
како изгледа еден земјоделски бизнис и не знаат
што значи земјоделска работа. Од нив очекувам
одговор на следните прашања:  
Каква е таа аграрна држава каде што земјоделската
површина се намалува? Каква е таа земјоделска
држава каде што исчезнуваат некои култури како
што се шеќерната репка, сончогледот, кајсиите,
праските, градинарските култури, а овчарството е
на работ од постоењето? Каква е таа земјоделска
држава каде што изумираат селата? Какво е тоа
модерно земјоделство каде што многу малку мла
ди луѓе се занимаваат со него? Каква е таа земјо
делска држава каде што на земјоделците сè уште
се гледа како на социјална категорија, а не како на
бизнисмени?
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Градинарство
ТЕХНОЛОГИЈА НА
ОДГЛЕДУВАЊЕ НА
ГРАШОК

Овоштарство
СУЗБИВАЊЕ НА
ШТЕТНИЦИ КАЈ
ЈАБОЛКОТО

Живинарство
ИСХРАНА НА БРОЈЛЕРИ

Каква е таа земјоделски модерна и развиена др
жава каде што не се вложува во наука, истражу
вање за развој, воведување во нови технологии,
заштита, анализи?
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МРР
АДАПТАЦИЈА НА
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО КОН
КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

Е, кога ќе ми одговорите на ова или ќе ми дадете
вистински, реални факти, можеме да
разговараме кој е во заблуда и дали
воопшто мислиме на државата на
речена Република Македонија, или
во меѓународната заедница познати
како FYROM, или можеби сонуваме
за некоја идна држава или можеби
не се разбираме во комуникацијата
оти зборуваме и мислиме на друга
држава.
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Почитувани читатели, сите сугестии, забелеш
ки, праш
ања и критики, Ве молиме, да ги испраќате на маил адресите наведени во импресумот. Со
тоа ќе влијаете на квалитетот на содржината и ќе добиете информации за Ваш
е подобро и поквалитетно земјоделско производство или развој на
средината. Затоа, редакцијата Ве охрабрува да ни пиш
увате.
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Опасна пеперутка ги напаѓа доматите

Тута апсолута

Ш

тетникот „Тута апсолута“ е вистинска опасност
за производството на домати. „За првпат овој
штетник се појави кај нас минатата пролет и
направи штети на производството од 5 до 15
проценти. Нас, земјоделците, најмногу нè засега тоа што
нема конкретни информации за заштита. Ова е голем и
сериозен проблем и мора брзо да се реагира“, вели Васил
Митушев, претседател на „Кукла градинар“, членка на
ФФРМ.
Федерацијата предлага конкретни решенија за надми
нување на проблемите.
„Федерацијата на фармерите на РМ уште минатата год
ина реагираше за овој проблем објавувајќи текстови во
списанието „Моја земја”, излезено е на терен со цел да се
утврдат микролокациите кои се наоѓаат во струмичкиот,
валандовскиот и кочанскиот регион. ФФРМ иницира и
регистрирање на препарати кои ќе им помогнат на земјо
делците да го заштитат своето производство.
Федерацијата на фармерите на РМ продолжува со своите
активности за дејствување, односно апелира експертската
група за „тута апсолута“, формирана во Министерството за
земјоделство, да започне да функционира со конкретни
чекори, заедно со ФФРМ да спроведат едукативна
кампања на терен каде што директно ќе бидат инволвирани
фармерите. Федерацијата на фармерите на РМ предлага
да се формира база за квалитетна интегрална заштита.

Пристапот се состои во навремено утврдување на
присуството на штетникот преку употреба на феромонски
ловни мамци, намалување на популацијата на машки
единки со методот на ловење со помош на феромонски и
светлосни мамци комбинирани со водени замки, примена
на предатори, паразити. Употребата на пестициди е сведена
на минимум во случаи на посилна појава на штетникот,
но и во тие случаи се води сметка да не се употребуваат
пестициди со широк спектар на дејство и да не се третира
со ист пестицид неколку пати едно по друго“, вели Андрија
Секуловски, претседател на ФФРМ.
„Тута апсолута“ е мошне сериозен штетник од редот Lep
idoptera (пеперутки). Најголеми штети може да предизвика
на доматот и модриот патлиџан, но се храни и размножува и
на пиперот, компирот. „Во почетокот ги оштетува листовите
правејќи мини низ нив, но кога ќе се пренамножи ги напаѓа
и пупките, плодовите, и стебленцето на растението и
може целосно да го уништи посевот. На доматот може да
предизвика и 100% оштетувања, а бидејки е карантински
штетник, нејзиното присуство претставува дополнителна
пречка при извозот во земјите од Европската Унија“, вели
професорот Слободан Банџо.
Најголеми штети има направено во Шпанија каде што
е уништено целото производство на домати. Големи штети
се направени и во земјите од регионот, Грција, Албанија,
Бугарија, Хрватска, Босна и Херцеговина. l

Јовановски нов извршен директор на ФФРМ

Ѓ

орѓи Јовановски е новиот извршен директор на Федерацијата
на фармерите на Република Македонија. Управниот одбор на
Федерацијата, по распишаниот оглас донесе одлука Јовановски да
стане дел од извршниот тим на ФФРМ.
Ѓорѓи Јовановски претходно ја извршуваше функцијата директор на
канцеларијата на Советот на Европа во Скопје, а подоцна работеше како
експерт за информации и комуникации во канцеларијата на Советот на Европа
во Приштина. Во својата професионална кариера, Јовановски раководел со
повеќе проекти финансирани од КАРДС и ИПА инструментите, а од 2003 г.
учествувал и во спроведување на програмата за техничка соработка помеѓу
Република Македонија и Советот на Европа.
За Јовановски работата во ФФРМ претставува нов предизвик со цел
зголемување на транспарентноста и отвореноста на оваа организација како
би можела посоодветно да одговори на предизвиците во застапувањето
на земјоделците и остварувањето на нивните права. Неговото искуство
и соработка со меѓународните и домашните институции треба да дадат
дополнителен импулс во функционалноста на Федерацијата а со тоа ќе
придонесат кон модернизирање и развој на земјоделството во РМ. l
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Трибина: 20 години развој на
земјоделството и селото

З

аедничко дејствување на владините институции и
невладините организации, професори, земјоделци,
со цел да се изнајдат решенија за развој на
земјоделството и селото. На овој проблем треба да
се пристапи сериозно и долгорочно. Потребно е ревидирање
и спроведување на Стратегијата за земјоделство и рурален
развој; развивање на кооперативи, кредитни и други
институции во руралните средини; зголемување на можноста
за локално вработување; директно вклучување со активности
на локалните власти; внесување нови технологии во
земјоделското производство; поттикнување на младите да се
занимаваат со земјоделство.
Ова се дел од заклучоците кои беа донесени на трибината
„20 години развој на земјоделството и селото“, организирана
од Федерацијата на фармерите на РМ и Институтот за
социолошки и политичко правни истражувања.
„Самите податоци покажуваат дека селата изумираат,
земјоделелството сè уште не е конкурентно на пазарот,
инфраструктурата во руралните средини е лоша, се затвораат
училишта, младината од многу одамна е замината, постојано
се намалува бројот на активни земјоделци. Конкретните
статистички податоци покажуваат дека во изминатите 20
години земјоделската површина од 1 милион и 300 илјади
хектари се намалила на 1 милион и 120 илјади, обработливата
површина од 664 илјади хектари се намалила на 509 илјади
хектари. Има намалување на бројот на говеда, посебно на
овците, така што од 2 милиони 250 овци пред 20 години,
сега има само 800 илјади. Намалени се и површините со
овошни насади и грозје и тоа посебно кај крушите, кајсиите
и праските. Во изминатите 20 години згаснаа задругите,
но многу беше активно земјоделското здружување. Во тој
период е формирана и Федерацијата на фармерите, која оваа
година одбележува десет години од своето постоење. Токму
ова здружување ги актуелизира земјоделските проблеми

и овозможи решавање на голем дел од нив, а воедно ја
зголеми едукацијата кај фармерите. Како резултат на сето
она што го работиме во ФФРМ, се надевам дека и Владата
ќе продолжи со своите позитивни вложувања во аграрот и ќе
успееме заеднички да ја поправиме меланхоличната слика на
македонското село“, рече Андрија Секуловски, претседател
на ФФРМ.
Проф. д-р Јорде Јакимовски истакна дека поради
стихијната миграција многу селски населби се потполно
испразнети, вкупно 145 или 8,5 отсто. Проблем претставуваат
селата со помалку од 50 жители на кои отпаѓаат околу 20
проценти.
„Структурата на македонските земјоделци и руралната
работна сила, според степенот на образование, е
далеку понеповолна во однос на структурата во другите
категории активности и урбаното население. Само пет отсто од
членовите на домаќинствата во индивидуалните стопанства
имаат земјоделско образование. Според економскиот
статус, учеството на неплатен семеен работник во руралните
средини, 20,74 проценти, е поголемо од учеството во урбаните,
2,72 отсто, додека жените на село како неплатен семеен
работник се повеќе застапени за речиси половина во однос
на мажите“, напомена Јакимовски, додавајќи дека ваквата
структура е неповолен фактор за економски и социјален
развој на македонското село. Марија Ѓошева - Ковачевиќ,
аналитичар во ФФРМ во својата презентација потенцира
дека македонското земјоделство има приближно сличен
дефицит помеѓу извозот и увозот во 1991 и 2010 година од
околу 80% покриеност увоз со извоз а и дефицитот помеѓу
извозот и увозот на храна е приближно ист во спредуваните
години, односно покриеноста кај храната е нешто под 60%.
Високо зголемената вредност на извозот не придонела за
подобрување на билансите, зошто увозот растел во овие
дваесет години со нешто повисок процент. l

Штета кај зелката и пчелите
Временските услови предизвикаа голема смртност кај
пчелите и тоа до 50 проценти, а 70% од родот на зелката во
Струмичко е уништен. „Оваа година е направена голема
штета во струмичкиот регион, односно има појава на цветање
на зелкта. Наместо плод, се појавува цвет. Штетата што е
направено ја трпиме ние, земјоделците. Постојат повеќе
размислувања за причините на цветањето на зелката,
односно тоа се климатските услови или семето. Ние, како
членки на ФФРМ, предлагаме и бараме Министерството
за земјоделство да формира експертски тим од владините
институции: АПРЗ, Управата за семе и семенски материјал
и Институтот за земјоделство, кои ќе ги утврдат причините
за овој проблем, а воедно понатаму со учество на ФФРМ
ќе се спроведат едукативни форуми со цел да се реагира
превентивно и навремено за да не се прават штети. Инаку,
60% од производството на зелка во струмичкиот регион е
уништено“, вели Томе Тимов, претседател на здружението

„Хорти еко“, членка на ФФРМ.
За ублажување на смртноста кај пчелите, ФФРМ предлага
субвенциите да се исплатат веднаш, со цел земјоделците
средствата да ги употребат за подигање на останатите живи
пчелни семејства или купување нови. Павле Бошковски,
претседател на Сојузот на пчеларски здруженија на РМ,
истакна дека се спроведува истражување за направените
штети со бројки и факти кои ќе бидат презентирани пред
јавноста. l
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ФФРМ Владата го прифати предлогот на ФФРМ

Поедноставување на постапката
и намалување на трошоците за

регистрација на тракторите

И

змена на Законот на возила со цел да се
поедностави процедурата за регистрација
на трактори без да се прават дополнителни
финансиски трошоци кои се само дополнително
оптоварување на земјоделците.
Ова е предлогот на координативната група за механиза
ција при ФФРМ презентиран на состаноците со претстав
ници од Министерството за економија, МВР и кабинетот на
вицепремиерот Пешевски, кој беше прифатен од страна на
Владата, а Министерството за економија е задолжено да ја
направи измената.
Координативната група за механизација при Федера
цијата на фармерите предложи да се поедностави проце
дурата за регистрација на трактори, така што тракторите
и тракторските приколки кои се користат кај нас а не ги
поседуваат доказите, односно не поседуваат сообраќајна
дозвола, ќе можат да бидат регистрирани ако корисникот
поднесе барање:
-	 Изјава или доказ дека е сопственик на тракторот и
тракторската приколка заверена на нотар,
-	 доказ за техничка исправност на возилото,
-	 доказ за извршено осигурување, платени такси, регу
лирани давачки на име на надоместоци за користење
на јавните патишта и за заштита на животната средина
и други давачки пропишани со закон.
Предлогот е даден во насока да се опфатат оние трак
тори и тракторски приколки кои немаат никаков доказ за
сопственост, потекло и царинска декларација или делумна
документација за регистрирање од повеќе причини и тоа:
трактори кои се користеле во Република Македонија пред
независноста, трактори добиени во наследство, купени
без купопродажен договор, трактори кои биле набавени од
другите републики на СФРЈ пред независноста, трактори и
приколки од донации и слично.
Отпочнувањето на постапката ќе биде од денот на вле
гување на сила на измените и дополнувањата на Законот
за возила и ќе трае една година од денот на стапување

во сила на овој закон. По овој период Министерството за
внатрешни работи ќе има регистар за трактори и тракторс
ки приколки со соодветни податоци и во насока на посод
ветен надзор на терен.
Состаноците беа иницирани и реализирани од земјо
делците-членови на ФФРМ, а организирани од „ФФРМ ме
дија“ и финансиски поддржани од Норвешката амбасада.
Во рамките на самото лобирање на кординативната група
во состав од три фармери (Сузана Димитриевска, Стеванче
Јорданоски и Мемет Синани) беше инволвирано и списа
нието „Моја земја“ во кое се објавуваат фактите и причи
ните поради кои треба да се направи измена на Законот
за возила. l

Денови на раноградинарското
производство

Н

а 26 и 27 мај во струмичкото село
Куклиш по четврти пат ќе се одржи
манифестацијата „Денови на
раноградинарското производство“.
Организатор на овој настан е здружението „Кукла
градинар“, членка на ФФРМ. На манифестацијата
ќе бидат презентирани градинарските
производи и различни видови семиња кои
се користат во македонското градинарско
производство. Покровители на манифестацијата
се Министерството за земјоделство, општина
Струмица, ПроКредит банка и Шпаркасе банка. l
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ФФРМ

Нови насоки за
				 подобар развој

Ф

едерацијата на фармерите на РМ заедно со своето членство на транспарентен и демократски начин изгради
нов систем на функционирање, а се со цел поголем развој и самоодржливост на организацијата како и развој
на земјоделски сектор во РМ. Со Проектот финансиски поддржан од Шведската агенција за поддршка - Sida,
имплементиран од Федерацијата на фармерите на РМ со помош на консултантската куќа GRM International,
организацијата успеа да развие и усвои документи во кои се опфатени стратешката орентација и приспособувањата во
институционална и организациска поставеност на ФФРМ.Членството на Собрание ги усвои промените на Статутот, кои
ги одразуваат новите насоки во развојот на организацијата, односно ги донесе следните документи: новата стратегија
на ФФРМ 2012-2016 година, политика за избори, политика за управување на човековите ресурси и политика за
членство.Според Статутот на ФФРМ, новиот Управен одбор ќе брои седум члена, по еден претставник од секој регион,
како и по еден претставник од социјалните мрежи: Мрежата на млади фармери и Мрежата на жени-фармери.

Процес на избори
Политиката за избори на ФФРМ се заснова на
двостепен пропорционален изборен модел и се те
мели на три клучни начела: начелото на регионална
застапеност, начелото на едно лице – еден глас, наче
лото на најголема можна еднаква застапеност (имајќи
ги предвид возраста, полот и етничката припадност).
Регионалните избори се спроведуваат за делегатите
на Генералното собрание и за предлог-членови на Уп
равниот одбор од секој регион. Предложениот број на
делегати во Генералното собрание е до 70, поделен во
следните категории: 43% од делегатите да ги претс
тавуваат групните членови, 29% од делегатите да ги
претставуваат индивидуалните членови и по 14% од
делегатите да ги претставуваат Мрежата на млади
фармери и Мрежата на жени-фармери. Регионални
те избори се спроведуваат во секој од петте региони
каде што функционира ФФРМ и има членство. Избор
ниот процес се спроведува преку модел на регионал
ни собранија составени од членови кои припаѓаат во
тој регион. Целиот изборен процес се администрира
од страна на вработените во Секторот за членство при
Извршната канцеларија.

Членство
Според Статутот на ФФРМ, постојат два типа на
членови во ФФРМ: групни членови (регистрирана и
оперативно и финансиски активна група на фармери
– земјоделски здруженија, регионални и национални
сојузи, земјоделски задруги и/или трговски друштва
формирани од земјоделски здруженија) и индиви
дуални членови (секој жител на Македонија, инвол
виран или заинтересиран за земјоделството, кој го
исполнува основниот критериум – да е евидентиран
фармер во Единствениот регистар за земјоделци на
МЗШВ или е член на земјоделско стопанство. Инди
видуалниот член може да одлучи дали ќе членува во
некоја од социјалните мрежи на ФФРМ). Членарината
за групните членови во зависност од бројот на члено
ви изнесува од 6.000 до 12.000 денари, а за индивиду
алните членови изнесува 920 денари. Покрај редов
ните членови ФФРМ воведува и статус на придружни
членови, тоа се правни и физички лица кои можат да
ги користат услугите на организацијата, но немаат
право на глас.

Повеќе информации за членството може да прочитате на веб-страната: www.ffrm.org.mk
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АПРЗ Технологија на одгледување грашок

Култура
погодна за

умерени клими

Пишува: дипл. инж. агр. Стојан Глигоров

Е

ден од најдобрите зеленчуци кој најдобро егзистира
на умерени клими е грашокот. И покрај тоа што се
одгледува во мали количества, во нашата држава
климатските услови даваат можност за негова
добра егзистенција. Неговиот плод е мешунка со должина
од 4 до 12 см, а во мешунката се наоѓаат 4-12 семки.
Оптималната температура за 'ртење и поникнување
е 20°С, а минималната е 5°С. Успева на добро дренирани
или пропустливи почви посебно за ранопролетното
производство кога почвата побрзо се загрева. Оптималната
рН вредност за грашокот е 6-6,5 или површини со слабо
кисела реакција. На почви со рН над 8 не се препорачува
одгледување на грашокот, додека ако рН е под 5 или
кисели почви се препорачува претходно да се изврши
калцификација.
Грашокот за конзервирање се сее по жетвата на места
каде што претходно се одгледувале житарки, маслодајна
репка или шеќерна репка.
Основната обработка на почвата се изведува наесен
за да може добро да се сочува влажноста во текот на
пролетниот период на сеидба. Многу битна агротехничка
мерка што треба да се реализира е копањето за да не се
дозволи да се создаде кора на површината на почвата
бидејќи тогаш многу тешко поникнува.

Во однос на ѓубрењето, исклучително се ѓубри со
минерални ѓубрива и тоа пред самата обработка на почвата
пред сеидба. Прихранувањето се избегнува бидејќи
растението станува побујно, а се намалува цветањето и
плодоносењето. Се употребуваат NPK како основно ѓубриво
во комбинација 8:16:24, 700 кг/ха или 500 кг/ха NPK 10:30:20
плус Zn, Fe, потоа површината се преорува и копа. При
подготовката на површината за сеидба се додава и околу
100 кг/ха уреа 46% азот.
Сеидбата на грашокот треба да се изврши што е можно
порано, зависно од климатските услови. Се сее на длабочина
4-6 см на потешки почви, а на полесни на длабочина 6-8
см. Растојанието помеѓу редовите е 60-80 см или 200-250
кг/ха. При подоцна сеидба или лошо подготвена површина
нормата на семето се зголемува по единица површина.
Наводнувањето најдобро е да се извршува со систем капка
по капка.
Во текот на производството се врши превентивна
заштита против габни заболувања и штетници коишто го
напаѓаат грашокот.
Грашокот за консумација се бере во технолошка зрелост
кога содржината на шеќерите се движи околу 5%, а скробот
околу 7%. Во оваа фаза зрното е со пријатен вкус, меко и
сочно.

Грашокот е добра преткултура за повеќето градинарски култури.
Поради кратката вегетација, по неговата берба почвата станува
збогатена со азот.
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Приносот од грашок се движи од 8 до 12 т/ха во
мешунка, а бербата се врши рачно или машински,
посебно ако се работи за индустриска преработка.

ГРАДИНАРСТВО Хидропоничен систем на одгледување на домати

3.600 тони
на 10 ха
Томе Шапкаров

Хидропоничниот систем е одличен за одгледување
во Македонија. Со него се добива квалитетен и здрав
домат одгледуван со интегрална заштита каде што
инсктицидите се исклучени од употреба и приносот е
далеку поголем отколку со конвенционалниот начин на
производство
Пишува: Билјана Петровска-Митревска

Н

овите технологии на одгледување градинарски
производи не се застапени во македонското
земјоделско производство. Тоа е една од
причините поради кои немаме конкурентен
производ на странските пазари, каде што се бараат и во
квантитет, но и во квалитет, домати, пиперки, краставици.
Ако се земе предвид дека во Македонија земјоделската
површина е расцепкана, нема организиран, пласман и
производство, сè уште се оди со застарено производство,

непостоење на здрав дијалог помеѓу производителите,
преработувачите и владините институции, ние и не можеме
да бидеме земјоделска држава, а уште помалку со тоа да
се фалиме. Еден од патиштата по кои треба да се движи
нашето земјоделство е воведување на иновации во
производството кое даваат квалитетен и здрав производ
во големо количество. Токму тоа е и хидропоничниот
систем на одгледување на градинарски производи. Тој
е многу застапен во Холандија и тоа при одгледувањето

Опрашување со бумбари
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Шапкаров
со сопствен
калибратор
ги пакува
доматите,
кои од
Богданци
патуваат за
европските
пазари

Контрола на исхраната

домати. Хидропоничниот систем е метод на одгледување
на растенија каде што коренот расте во вода и се додаваат
хранливи материи, а за потпора најчесто се користи камена
волна.
Ова можеби звучи како револуција во производството
на домати кај нас, но реално кажано, тоа е практика
во европските земји и овозможува производство на
квалитетни и здрави домати, пиперки, краставици.
Сега се поставува прашањето колку нашите земјоделци
се спремни да инвестираат за ваков тип на одгледување на
градинарски производи. Ова останува отворено прашање.
Но, сепак има и такви иноватори и визионери кои сакаат
да инвестираат во сопствената држава, во нови технолигии
и практики за одгледување на земјоделски производи.
Еден од нив е Томе Шапкаров кој живее со своето
семејство во Богданци и на 10 ха земјоделска површина
одгледува домати во хидропоничен систем од кои 4 ха се
под пластеници и 6 хектари под стакленици. Целото негово
производство на домати се наоѓа во селото Грчише во
близина на реката Вардар.
„Во моето семејство отсекогаш се одгледувале домати и
тоа беше мој поттик да инвестирам во нешто што кај нас е
традиција и тоа да го надополнам со воведување на нови
технологии. Станува збор за многу голема инвестиција
која, се надевам, за десет години ќе се исплати. Ова што
тука го гледате во 2006 година, кога започнав со градење,
воопшто не изгледаше вака, беше дивина. Сето тоа го
облагородив, вработив луѓе и започнав со производство.
Но, за да го реализирам сето ова, зедов и прилично
голем кредит кој сè уште го враќам. Минатата година
пластениците и стаклениците беа поплавени од Вардар.
За среќа, не беше направена голема штета затоа што се
одгледуваат во хидропоничен систем, но бев принуден да
направам нова инвестиција односно правење на пат со
насипи“, вели Шапкаров. Пластениците се во сопственост
на фирмата „Баџо ПТ“ каде што е воведена современа
технологија на производство на домати во хидропоничен
систем. Пласманот за доматите е загарантиран, вели

Шапкаров. Годишно се произведуваат 3.600 тони домати од
кои 30% се продаваат во Македонија, а 70% се извезуваат
на европските пазари. Во производството на домати
Шапкаров го воведе и „Глобал Гап“ стандардот.
Целото производство на домати во хидропоничен
систем се одвива под контрола на холандски стручњаци кои
компјутерски го следат процесот.
Еден од агрономите кои се директно инволвирани
во процесот на производство е Крсте Делев. Целосната
контрола на хидропоничниот систем, како и контролата на
производство, се одвива во негова надлежност.
„Хидропоничниот систем е одличен за одгледување во
Македонија. Со него се добива квалитетен и здрав домат
одгледуван со интегрална заштита каде што инсектицидите
се исклучени од употреба и приносот е далеку поголем
отколку со конвенционалниот начин на производство. Како
потпора се користи камената волна, така што со системот
капка по капка се транспортира водата и хранливите
материи до коренот и вишокот на вода преку пумпа се
собира во резервоар и понатаму ја користиме. Исхраната
на доматите се врши контролирано, компјутерски“, вели
Делев.
Доматите во пластениците и стаклениците се садат
кон крајот на август. Првиот плод го даваат кон крајот
на октомври и се берат цела година, односно до идниот
август. Позитивните карактеристики што ги нуди овој
метод се повеќе од доволни. За споредба, кај класичниот
метод на одгледување, во почвата се одвива биолошкото
разградување на органската материја, каде што со помош
на водата, растворените хранливи состојки, преку коренот,
влегуваат во растението. За нормален раст, растението
треба да добие балансирана исхрана, поточно, во почвата
мора да постои совршен баланс на потребни материи. Во
реалноста, се ретки или воопшто не постојат такви идеални
услови во почвата. Причини за тоа најчесто се загадувањето
или природниот дисбаланс. Во случајот на хидропоничните
системи, водата се збогатува со сите потребни хранливи
материи и се добива квалитетен и здрав производ.l

Коренот се одгледува во камена волна

Издржлива сорта „еволуција“. Растение со
висина од 8-10 м и со плод од 30 китки

Систем за контрола на pH и
електроспроводливоста

Камерата ја мери влажноста и
температурата на растението

Берба со лифт
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ЗАШТИТА

Паразитски осички

Уништувачи на
оранжериската
и тутуновата
белокрилка
Пишува: проф. д-р Слободан Банџо

Е

нкарзијата и еретмоцерусот се паразитски осички кои се користат за контрола на популацијата на белокрилките
во градинарските култури одгледувани во заштитени простори. Секоја од нив има специфичности во начинот
на дејствување.
Енкарзијата (Encarsia Formosa) е паразит кој успешно се развива во ларвите од повеќе видови белокрилки, но
најмногу и одговараат ларвите од оранжериската белокрилка. За биолошка контрола на популацијата на оранжериската
белокрилка се употребува од 1972 година. Најголем дел од популацијата, 98 до 99%, се женки. Возрасната осичка е
долга 0,6 мм, се храни со нектар, медна роса и млади ларви од белокрилки. Една женка, зависно од условите, живее
од 10 до 20 дена и во оптимални услови може да положи 150 до 180 јајца. Женките се добри трагачи и активно трагаат
по ларви од белокрилки кои им служат за исхрана и полагање јајца. Најчесто се хранат со ларви од белокрилка во втор
ларвен стадиум, а јајца полагаат од трет и четврти ларвен стадиум. Притоа никогаш не се хранат и не полагаат јајца во
паразитирани ларви. Бидејќи се многу мали, густината на влакненцата на листот на растението-домаќин и присуството
на медна роса имаат големо влијание врз брзината на нивното движење. На пример, на листовите од краставица,
поради големиот број влакненца, енкарзијата се движи бавно. Оптимална температура за нејзин развој е 20-25ºС, а
на температури над 38ºС се прекинува нејзиниот развој. Затоа, во Република Македонија енкарзијата се употребува во
зимско-пролетниот период.

Еретмоцерусот (Eretmocerus Eremicus) е мала осичка со лимоново жолта боја и должина од 0,6 мм. Иако ги преферира
ларвите од оранжериската белокрилка, добро се развива и на ларвите од тутуновата белокрилка. За биолошка контрола
на белокрилките се употребува од 1992 година. Нејзината популација се состои од околу 60% женски и 40% машки
единки. Женките се добри трагачи и активно трагаат по ларви од белокрилки кои им служат за исхрана и полагање јајца.
Најчесто се хранат со ларви од втор ларвен стадиум, а јајца полагаат на ларви од втор и трет ларвен стадиум. Една млада
женка за исхрана убива и до 30 ларви од белокрилка дневно. Женките од еретмоцерусот живеат малку пократко од оние
на енкарзијата, но полагаат повеќе јајца, до 200. Приспособени се за живот на повисоки температури и поотпорни се на
пестициди во однос на енкарзијата. Во Република Македонија се користат во доцна пролет и лето, кога температурите
се повисоки.
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Eretmocerus mundus е паразитска осичка која е природно
присутна на Медитеранот. Оваа осичка ја уништува исклучително
тутуновата белокрилка и не може да се развива на останатите
видови белокрилки. Поради тоа треба да се внесува само доколку
во заштитуваниот простор се утврди присуство од тутунова
белокрилка. Женките се добри трагачи и активно бараат ларви од
тутунова белокрилка кои им служат за исхрана и паразитирање.
Исто како и Еretmocerus еremicus, најчесто се храни со ларви од
втор ларвен стадиум, а јајца полага на ларви од втор и трет ларвен
стадиум. Оваа осичка е мошне плодна. Една женка може да положи
до 250 јајца, релативно долго живее и на температури над 30ºС и
убива голем број на ларви од тутуновата белокрилка за сопствена
исхрана. Сето ова ја прави одличен регулатор на популацијата на
тутуновата белокрилка чијашто популација се контролира мошне
тешко како со хемиски средства така и со биолошки агенси. За
биолошка контрола на тутуновата белокрилка во производство за
прв пат е употребена во 2002 година. l

Акција и реакција за „Моја земја”
Доколку сакате да добивате „Моја земја’’,
единствено списание за земјоделство и рурален
развој може да се претплатите и да станете дел
од актуелните збидувања во аграрот.
Секој нов претплатник добива комплет од
претходно објавените изданија на списанието.
Едноставен и брз начин на претплата
1. Пополнување на уплатница и плаќање во
банка
2. По уплатата контактирајте ја редакцијата
на списанието „Моја земја” на телефонот
02/3099042.
Контакт лице Благојче Најдовски се со цел да се
ажурира вашата адреса за домашна достава на
списанието.
Уште побрзо и едноствно
Претплатување во петте регионални канцеларии
на ФФРМ во Скопје, Битола, Гостивар, Кочани и
Струмица.
Може да уплатите за
> шестмесечна претплaта- 300 денари
> годишна претплата-550 денари
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ИНСЕРТЕР Самоникнати растенија

Зелунчук богат со
витамини
Пишува: доц. д-р Елизабета Мискоска – Милевска,
Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје

С

амоникнатиот зеленчук го има во изобилство
во Македонија. Таков зеленчук се копривата,
глуварчето. Тој расте во голем број, поради што е
лесно достапен по ливадите, полињата, шумите и
планините. Дел од овие самоникнати растенија се рудерални
растенија (лоцирани покрај патишта и населени места) или
претставуваат широко распространети плевели (на пример,
копривата – Urtica sp., обичното глуварче – Taraxacum officinale и др.). Зелените делови на самоникнатиот зеленчук во
најголем процент содржат вода (над 85 %), многу целулоза
и имаат мала енергетска вредност. Целулозата е важна
во човековиот организам за нормалната перисталтика на
цревата. Истражувањата покажале дека самоникнатиот
зеленчук содржи поголемо количество витамин С, во
споредба со култивираниот зеленчук. Покрај витамин С,
самоникнатиот зеленчук е богат со каротен (провитамин А),
витамин В1, витамин В2, витамин Е, витамин К, витамин В9
(фолна киселина) и други биоактивни материи.
Зелениот самоникнат зеленчук овозможува употреба на
младите зелени листови, пролетни изданоци или врвови
од млади стебленца, а многу ретко и на целото надземно
растение во исхраната. Повеќето растителни видови се
берат пред цветање, во пролетните месеци. Со стареењето
и развојот на цветовите, листовите на овие растенија може
да го загубат пријатниот вкус и да станат горчливи, па дури
и да содржат отровни материи.
Најдобро е самоникнатиот зеленчук да се бере рано
наутро, ден-два по обилен дожд. Имено, тогаш растенијата се
почисти, исчистени од прав и други загадувачи. Растенијата
кои се берат по дождливо време и на засенчени места имаат
посладок и попријатен вкус во однос на растенијата кои се
берат во период на суша или, пак, се изложени на директна
сончева светлина.
Листовите на самоникнатите зеленчукови растенија,
кои се организирани во лисна розета, треба да се отсечат
со горниот дел на коренот. На овој начин листовите не се
одделуваат едни од други, а воедно се олеснува постапката
на миење и, секако, подолго се задржува свежината. Притоа
најдолните, стари листови треба да се отстранат уште при
бербата.
Самоникнатиот зеленчук е најздрав во свежа состојба
(во форма на салати), бидејќи на тој начин ги сочувува
сите важни прехранбени состојки во природна форма. Тој
може да се одржи свеж неколку дена, доколку се замота во
влажна крпа и се остави во ладилник. Ако е потребно да се
чува подолг период, може да се чува во замрзнувач откако
претходно ќе се бланшира.
Друг начин на конзервирање на самоникнатиот зеленчук
е процесот на сушење. Со сушење, растителните делови
главно ја губат витаминската вредност, но ги задржуваат
минералите. Конзервирањето на самоникнатиот зеленчук
со поткиселување, посолување или под дејство на топлина
се одвива како и кај конвенционалниот зеленчук. l
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Сузбивање на штетници кај јаболкото ОВОШТАРСТВО

Сузбивање
на штетници
во јаболковите
насади
пишува: дипломиран агроном Зоран Голубовски

П

роизводителите на јаболкото се соочуваат со голем број раз
ни видови на штетни инсекти во своите насади. Во самото
сузбивање на штетниците важно е да се утврди штетникот
и со консултација со стручно лица да се започне неговото
уништување.
Едни од најзастапените штетници се лисните вошки кои истовремено
се и многу потентни видови со голем број генерации годишно. Најчесто се
среќаваат: пепелава јаболкова вошка, зелена јаболкова вошка, јаболкова
вошка шишкарица и крвава вошка. Сузбивањето на овие штетници е со
специјалните инсектициди афициди Pirimor и Actara или со инсектицидот
Karate Zeon со изразено брзо дејство.
Јаболкова осичка е штетник на младите плодови на јаболкото.
Јајцата ги положува во цветните чашки, а по пилењето ларвите прават
канали под кожичката на новите плодови. Доколку таквите плодови не
опаднат, каналите се познаваат по плутената превлака. Сузбивањето е со
инсектицидите: Actara, Karate Zeon или Chromorel D.
Свиткувачи на кожичката на плодот – постојат повеќе видови од кои
најзначајни се: Adoxophes orana, Pandemis heparana и Archips podana.
Уште на почетокот на сезоната штетите ги прават на соцветијата
и младите врвни ливчиња од леторастите, а подоцна ја оштетуваат
кожичката на плодовите по што го добиле и народното име. Сузбивањето
се врши со производите: Actara, Karate Zeon, Chromorel D или Match.
Лисните минери се застапени со повеќе видови од кои најзначајни се:
округли мини, змијолики мини, точкасти мини и вреќасти мини. Штетите
ги прават на листовите, а доколку не се сузбива навремено, во некои
години може да предизвика дури и дефолијација. Сузбивањето се прави
со инсектицидите Vertimec и Match.
Овошните пајачиња – грињи, се застапени со неколку видови: црвено
овошно пајаче, копривино пајаче и рѓеста гриња (која е сè повеќе присутна
во последните неколку години). Животот го минуваат на опачината од
листот што дополнително го отежнува сузбивањето. Ефикасно се сузбива
со акарицидот Vertimec кој брзо се преместува низ листовите и има
продолжено дејство. l
Јаболковиот свиткувач (јаболков црв) е најраспространетиот и
економски најзначајниот штетник на јаболкото. Штетите ги прави
на плодот и затоа неговото навремено и превентивно сузбивање е
императив во современото интензивно производство на јаболка. Штетите
ги прави гасеницата која е сокриена во плодовите, па затоа сузбивањето
е успешно само со навремена употреба на специјални инсектициди
пред вбушувањето: Affirm и Match (овие инсектициди дејствуваат на
прекинување на развојните стадиуми на гасениците), а за сузбивање на
пеперутките се користат: Karate Zeon и Chromorel D.

„Хемомак Пестициди“ ОВОШТАРСТВО

Сузбивање на

пепелница и чадлива

Е

дни од најчестите болести кај јаболкото
се пепелницата и чадливата краставост.
Пепелницата на јаболкото е присутна
секаде каде што се одгледува јаболкото.
Нејзиното штетно дејство се должи на некрозата
на епидермалните клетки кај лисјата, леторастите
и плодовите, по кои остава ʼрѓесто шаренило.
Присуството на габата на површината од лисјата го
смалува интензитетот на фотосинтезата. Паразитот
се развива на сите зелени делови од јаболката,
лисјата, леторастите, цветовите и на младите
плодови. Од заразените цветни пупки се развиваат
слабо развиени цветови, со деформирани венечни
ливчиња, кои не се отвораат целосно и се прекриени
од мицелиум на габата.
Чадливата краставост на јаболкото е болест
која се јавува редовно во насадите и предизвикува
големи штети. Габата ги напаѓа лисјата, цветовите,
плодовите и леторастите. Листовите може да бидат
нападнати од нивната појава односно од фазата
глувчи уши, па сè до нивното опаѓање. Првите
зарази се јавуваат на опачината на листовите. Во тој
случај, на лицето на лисјата се забележуваат ситни,
светлозелени до маслени, разлиени ѕвездести
дамки. На опачината на лисјата дамките имаат
посветла боја и се прекриени со еден сивозелен
чадлив слој. l

краставост
Пишува: дипл. агр Благојче Димитриев

Стручната служба на „ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ“ нуди извонредна и проверена
заштита на јаболката. При првото третирање во вегетацијата за сузбивање на
чадливата краставост го употребуваме фунгицидот DITHANE M-45 во количество
од 2,5 кг/ха заедно со KUMULUS DF во количество од 3 кг/ха за сузбивање
на пепелницата на јаболка. Во следното третирање во фазата глувчи уши се
употребува комбинираниот фунгицид BELLIS WG во доза од 0,8 кг/ха за сузбивање
на чадливата краставост и пепелницата на јаболката. Во оваа фаза употребуваме
инсектицид FASTAC 10SC во доза од 0,25 л/ха или, пак, системскиот инсектоакарицид PERFEKTHION во доза од 1-2 л/ха против јаболковиот смотавец и
вошките. Во фазата розе-пупка го употребуваме фунгицидот BELLIS WG во доза
од 0,8 кг/ха во комбинација со докажаниот фунгицид DELAN 700 WG во количество
од 0,5 кг/ха против краставоста на јаболката. Фазата цветање е совршен период
за употреба на системскиот фунгицид INDAR 5EW за сузбивање на чадливата
краставост, а овој фунгицид има и споредно дејство на пепелницата на јаболката
употребен во доза од 1 л/ха во комбинација со контактиниот фунгицид DITHANE
M-45 во количество од 2,5 кг/ха. Во оваа комбинација го додаваме и инсектицидот
NURELLE D во доза од 1 л/ха и со тоа го контролираме јаболковиот смотавец и
вошките. Следниот третман во фазата на цветање на јаболката го правиме со
фунгицидот INDAR 5EW во доза од 1 л/ха за контрола на чадлива краставост
во комбинација со DELAN 700 WG во количество од 0,5 кг/ха. Оваа фаза е
вистинско време за употреба на акарицидот MASAI WP во доза од 0,3 до 0,5 кг/
ха за сузбивање на црвениот овошен пајак. Акарицидот MASAI WP, за разлика од
другите акарициди, слободно може да се употребува во цветање. По цветањето, за
сузбивање на чадливата краставост и пепелницата на јаболката го употребуваме
комбинираниот фунгицид TERCEL WG во доза од 2 до 2,5 кг/ха. Во оваа фаза до
употребуваме биотехничкиот инсектицид NOMOLT во доза од 1 л/ха за контрола на
штетните инсекти. Во фазата на формирање на плодови се користи TERCEL WG во
доза од 2 до 2,5 кг/ха во комбинација со инсектицидот NOMOLT во доза од 1 л/ха и
новиот акарицид MASAI WP во доза од 0,3 до 0,5 кг/ха за сузбивање на црвениот
овошен пајак. Кога плодовите ќе достигнат 40% од својата големина, продолжува
третирањето против чадливата краставост со фунгицидот INDAR 5EW во доза од 1
л/ха во комбинација со DELAN 700 WG во количество од 0,5 кг/ха.
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Агротехнички мерки во градинарството

ИНСЕРТЕР

Креирање на
ефикасен плодоред
Пишува: проф. д-р Гордана Попсимонова

П

лодоредот е една од агротехничките мерки која со смена на културите по простор и време ја одржува и
поправа плодноста на почвата и го зголемува приносот. Примената на правилниот плодоред е условена од
потребата на растенијата за хранливи материи, а кај одделни видови на зеленчук и од поголемата потреба
од арско ѓубре. Со оглед на недостигот од арско ѓубре, со воведувањето на плодоредот се овозможува негово
рационално користење. При поставување на плодоредот се поаѓа од местото на дадениот вид во просторот и времето,
земајќи ги предвид потребите за органско ѓубре, обработката и преткултурата. Од порано беше истакнатo дека во
однос на потребите за арско ѓубре, зеленчукот се дели во три групи. Со смена на зеленчукот од овие три групи по
време и простор, се добива триполен плодоред. Тоа значи дека во првата година, со примена на арско ѓубре се
одгледува зеленчук од првата група (зелкови култури, домат, пиперка, компир, модар патлиџан, краставица, диња,
лубеница, тиква, праз, геревиз), следната година се одгледува зеленчук од втората група (салата, спанаќ, коренест
зеленчук, кромид, лук), а во третата година се одгледуваат некои легуминозни култури.
Изборот на преткултурата е од посебно значење за остварување високи приноси. Така, на пример, пиперката,
ако се одгледува по грашокот, дава дури и до 100% поголем принос, во споредба со нејзиното одгледување по домат.
Влијание на преткултурата врз приносот на некои видови зеленчуци
Преткултура

Пиперка

Домат

Патлиџан

т/ха

%

т/ха

%

т/ха

%

Модар патлиџан

17,6

91

86,6

100

47,5

100

Пиперка

19,5

100

92,4

104

59,2

125

Домат

20,6

106

88,7

100

51,4

108

Пченица

32,6

167

104,2

118

51,4

108

Тревна смеса

37,5

192

140,0

158

80,1

168

Луцерка

36,9

189

133,4

151

80,5

169

При изборот на преткултурата, посебно треба да се води сметка за можноста за продолжено дејство на хербицидите,
особено ако за преткултура се користат полјоделски култури. Зеленчукот е многу чувствителен на резидуалното дејство
на атразинските препарати, кои често се применуваат кај пченката.
Биолошката толерантност претставува способност на некои видови за одгледување во монокултура. Многу видови
не се толерантни на повеќегодишното одгледување на исто место. Нетолерантноста се гледа во послабиот пораст и
понискиот принос.
Шема на триполен плодоред
Поле

Време
1. година

2. година

3. година

Зеленчук од групата
1

I група

II група

III група

2

II група

III група

I група

3

III група

I група

II група

Посебно место во системот на растително производство заземаат легуминозите кои поволно влијаат на структурата и
плодноста на почвата. Со тоа од посебно значење е познавањето за толерантноста на легуминозите, било од аспект на
монокултура или за замена. Најголема толерантност покажува баклата, како и грашокот и боранијата.
Во практиката, во зависност од потребата, на принципот на триполен плодоред, поретко двополен (каде што се
менуваат зеленчуци од првата и втората група) може да се состави и повеќегодишен плодоред:
МАЈ 2012 | 19

Агротехнички мерки во градинарството

ИНСЕРТЕР

Триполен плодоред
1. зелка (ѓубрена со арско
ѓубре)
2. морков
3. боранија

Повеќегодишните зеленчукови култури (артичока,
ревен, шпаргла, рен и сл.) секогаш се одгледуваат на
издвоени парцели надвор од плодоредот.
Чистиот градинарски плодоред се одликува со
смена само на градинарски видови и својствен е за
најинтензивно градинарско производство.
Во мешовитиот плодоред, градинарски и полјоделски
видови се сменуваат по принципот на градинарскиот
односно полјоделскиот плодоред. Ваквиот плодоред се
применува таму каде што зеленчукот зазема од 10 до 25%
од вкупните оранични површини. Еве еден седумполен
плодоред:
1. Шеќерна репка
(арско ѓубриво)
2. Кромид
3. Пролетни жита
4. Зелка (арско
ѓубре)
5. Морков
6. Грашок
7. Озими жита

Шестполен плодоред
1. домат (ѓубрен со арско
ѓубре)
2. кромид
3. грашок
4. карфиол (ѓубрен со
арско ѓубре)
5. цвекло
6. боранија

Фуражниот плодоред има значење во градинарското
производство за подобрување на структурата на почвата,
но е помалку интензивен. Тој вклучува повеќегодишни
треви, со што се намалува интензитетот за користење на
почвата. Пример за 9-полен плодоред:
Пример за 9-полен плодоред:
1. луцерка+треви
2. луцерка+треви
3. луцерка+треви
4. бостан (арско ѓубриво)
5. морков
6. пролетни жита
7. зелка (арско ѓубриво)
8. кромид
9. боранија

Интензивен градинарски плодоред
Година Вид

Вегетација
(месец)

1

1. спанаќ
2. домат,
алабаш,
меѓукултура
3. кромид за
зелено

II-IV
IV-IX
IV-VI
IX-XI

2

1. кромид
2. салата

III-VIII
VIII-X

3

1. грашок
2. краставица
3. праз

II-IV
IV-VIII
VIII-XI

4

1. ротквица
2. пиперка

III-IV
IV-IX

5

a. морков

III-X

6

1.
2.
3.

III-V
V-VIII
VIII-XI
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салата
боранија
спанаќ

Интензивниот градинарски плодоред базира на
принципите на триполниот градинарски плодоред.
Кај него во текот на една вегетациона сезона
или година на иста површина последователно, а
понекогаш и истовремено, се одгледуваат повеќе
видови зеленчуци. Тоа значи дека веднаш по
прибирањето на еден вид се произведува друг
вид, што овозможува интензивно користење
на почвата. Ваквото користење на почвата
претставува основа за современо производство
на зеленчук на отворено со наводнување и во
заштитен простор.

Во интензивниот градинарски плодоред разликуваме преткултура, главна култура, следна култура и меѓукултура.
Главната култура е онаа која има најдолга вегетација или онаа која има најголем принос. Предкултура најчесто е
некоја рана или во нивското производство озима градинарска култура која е отпорна на ниски температури (салата,
спанаќ, ротквица, кромид за зелено, грашок, компир), а се произведува пред главната култура. Наредна култура е онаа
која се произведува после главната култура. Тоа е најчесто есенски или озим зеленчук (салата, спанаќ, зелкови култури,
кромид, цвекло) на отворено односно домат, пиперка, краставица во заштитен простор. Како меѓукултура се користи
зеленчук кој брзо се развива, завзема помал вегетационен простор и има пократок вегетационен период (ротквица,
салата, кромид за зелено, алабаш, односно видови кои меѓусебно се поднесуваат), а најчесто се произведува помеѓу
редовите на некој вид кој се одгледува на поголеми растојанија. Во градинарството поретко се користи под-култура,
односно засејување на зеленчук во некој друг вид на главните култури (грав-пченка).

Преткултури за одредени видови зеленчуци
Вид

Добри преткултури

Можни

Зелка

Повеќегодишни треви, краставица, домат, компир,
легуминози

морков, цвекло

Краставица

Повеќегодишни треви, зелка, карфиол

домат, морков, легуминози, кромид, компир

Домат

Повеќегодишни треви, карфиол, кромид, легуминози

зелка, морков, легуминози

Кромид

Повеќегодишни треви, зелка, компир, домат, краставица

Морков

краставица, рана зелка, карфиол, компир (ран)

домат, кромид, компир

Грашок и
боранија

краставица, домат, кромид, тиквени култури

коренести, зелка
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Системот на слободно управување најчесто може да се примени во индустриското производство на зеленчук,
специјализирано за одгледување 2-3 главни и 2-3 пострни култури. При користење на системот на слободно управување се
тргнува од плодноста на почвата, климатските услови и комплексот агротехнички мерки. При тоа секогаш мора да се води
сметка за предкултурата како фактор кој може да го ограничи производството, поради некомпатибилноста на видовите и
поради ширењето на болестите.
Одгледувањето на зеленчукот со други култури (овошни, цвеќарски, винова лоза) најчесто се сретнува при производство
на мали површини (бавчи или при подигнување на овоштарници или винова лоза). Ваквото одгледување на зеленчук
значи максимално искористување на почвата и е значајно за региони со мала обработлива површина. При производството
на мали површини значајно е познавањето на меѓусебните односи на видовите, посебно кај мешаните култури, каде што
заедно (во наизменични редови или наизменично во редот) се одгледуваат два или повеќе видови.
Соседни култури
Вид

Добри соседи

Лоши соседи

Компир

рен, грав, ким, питомо нане, кељ-пупчар

домат, грашок, салата, тикви

Кромид

тиквички, јагоди, цвекло, копар

грашок,

Лук

градинарски јагоди, ружи, овошки

грашок, грав

Праз

салата, домат, алабаш, морков, јагоди, геревиз

кромид, грав

Морков

ротквица, бела и црна ротква, кромид, праз

Геревиз

зелкови култури, салата, спанаќ, грав, домат, праз

не успева добро како
монокултура

Ротквица

салата, спанаќ, ендивија, грашок, грав, морков, магдонос

-

Ротква

салата, спанаќ, грашок, грав, морков, домат

краставица

Цвекло

кромид, салата, низок грав, копар, борач

спанаќ

Главеста салата

домат, цикорија, ротквица, грашок, боранија, репа, црн корен, зелка,
чубрица, ревен

магдонос

Спанаќ

зелкови култури, висока боранија, ротквица, репа, ротква

цвекло

Боранија - ниска

ротквица, репа, геревиз, компир, краставица, манголда, домат, салата,
цвекло, шпаргла

кромид, лук, праз

Боранија - висока

салата, ротквица, ротква, спанаќ, тиквици, геревиз, репа, краставица

кромид, лук, праз

Грашок

салата, ротквица, ротква, шпаргла, алабаш, сладок анасон

кромид, лук, праз, грав

Пиперка

салата, спанаќ, манголда, ротквица

грав, боранија, домат

Домат

салата, праз, зелкови култури

компир, грашок, зелка, анасон

Краставица

кромид, ниска боранија, анасон

ротквица

Диња

пченка

компир

Лубеница

компир

-

Зелкови култури

домат, геревиз

кромид, грашок

Тикви

висока боранија, кромид

црвена зелка

Шпаргла

алабаш, низок грав

-

Рен

компир, овошки

-

Текстот е подготвен во рамките на активностите на ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал, Скопје, за унапредување на секторот
за свежо овошје и зеленчук, поддржани од АгБиз Програмата на УСАИД со цел да се промовира подобра производна
технологија за свеж зеленчук, со посебен акцент на раноградинарските култури. l
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СТОЧАРСТВО

Откривање и превенција
на маститис

Пишува: дипл. инж. агр. Зоран Налетоски, дипл. инж. агр. Ана Палашевска

Е

дна од најчестите причини за намалување на
продукцијата кај млечните крави, како и многу честа
причина за одлачување на кравите (шкартирање),
претставува маститисот. Борбата против маститисот
е долг и континуиран процес. Подобрувањето на хигиената и
воведувањето добра сточарска практика во производството
е основен чекор во спречувањето на појавата на ова
заболување. Секако дека постојните заболени крави
многу тешко може да се излечат, но сепак, воведувањето
одредени мерки, што е долготраен процес кој може да трае
со години, може да ја намали стапката на новоинфицирани
крави.
Откривање на маститисот
Еден од наједноставните начини за откривање на
постоење на некаква инфекција на вимето е преку контрола
на квалитетот на млекото. Зголемениот број соматски
клетки во млекото претставува сигурен показател за појава
на некакви воспалителни процеси на вимето. Приближно
98% од соматските клетки претставуваат леукоцитите, чиј
број се зголемува како резултат на бактериска инвазија.
Останатите 2% се епителните клетки, коишто се резултат на
регенерација на вимето. Високиот број соматски клетки во
млекото е тесно поврзан со намалувањето на продукцијата
на млеко. Бројот на соматски клетки, во примерок земен
од збирното млеко, од лактофризер, е добар индикатор за
постоењето или отсуството на маститис во стадото. Доколку
бројот на соматски клетки изнесува над 200.000 клетки/
мл, тоа е сигурен показател за постоење на супклинички
(невидлив) маститис.

Таб. 1.Однос помеѓу бројот на соматски клетки во збирно
млеко, загубата во количеството на млеко и појавата на
супклинички маститис.
Број на соматски
клетки

Загуба на млеко

Супклинички
маститиси

< 200.000

6%

0–5

200.000 – 500.000

16 %

6–9

500.000 – 1.000.000

32 %

10 – 18

> 1.000.000

48 %

19 - 29

Бројот на соматски клетки под 400.000 клетки/мл млеко
е типичен за фарми кои имаат добра хигиенска практика,
но сепак, ова не значи дека во стадото не постојат крави
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со супклинички или клинички маститис. Кај стада кај кои
се води континуирана превенција од појава на маститис,
бројот на соматски клетки може да изнесува и под
100.000 клетки/мл млеко. Во отсуство на континуирана
превенција на маститисот, овој број може да изнесува и
над 500.000 соматски клетки во 1 мл млеко, што значи дека
маститисот е присутен кај над 30% од грлата, а загубата
на млеко може да изнесува и над 10% како резултат на
супклиничи маститис. Секако дека контролата на појава
на маститис преку следење на бројот на соматски клетки
во збирното млеко не може да ни ги покаже заболените
крави, но претставува добра алатка за контрола и
превенција на маститисот во текот на месецот.
Бројот на бактерии во млекото претставува уште
еден начин за детекција на можната појава на маститис.
Најчесто, инфекциите се предизвикани од повеќе
типови бактерии, како што се: Streptococcus agalactiae,
Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, како
и колиформни бактерии (Escherichia coli, Enterobacter,
Klabsiella). Во фарми со добра хигиенска и производна
практика, бројот на бактерии во 1 мл млеко може да се
намали и до 1.000 бактерии/мл.
Детекцијата на појавата на маститисот кај кравите
најлесно се прави преку физичка контрола на вимето.
Заболеното виме е отечено, топло, зацрвенето, а
на допир е болно. Друг и најчесто користен начин е
користење темна подлога и измолзување на првите
млазеви млеко. Доколку се забележи појава на
згрутчени парчиња млеко, лигаво млеко и слично, тоа е
сигурен знак за појава на инфекција.
Во текот на годината, пожелно е барем два пати да
се користи „Калифорнија маститис тест“, при што од
секоја четвртина од вимето се зема примерок за ана
лиза. Млекото од инфицираните четвртини формира
гел, што многу лесно може визуелно да се забележи.
Оваа реакција е резултат на зголемениот број соматски
клетки во млекото, а позитивната реакција е индикатор
за појава на маститис. По откривањето на маститичните
крави, најдобар начин за лекување на кравите е правење
антибиограм, со цел да се изолира предизвикувачот на
инфекцијата, видот на бактеријата, за да се третираат
со соодветен антибиотик.
Сепак, лечењето на кравите треба да се препушти на
ветеринар.

ПРЕВЕНЦИЈА НА МАСТИТИСОТ
Правилно поставување
на молзниот систем. Не
дозволувајте при молзење во
системот да навлегува воздух.
Отстранете ги молзилките
откако ќе го исклучите вакуумот.

Чистење на вимето со индивидуални шамивчиња. Избег
нувајте користење на вода, доколку тоа не е неопходно.

За време на
молзењето
контролирајте ја
висината на вакуумот
(треба да се движи
од 275 до 300 мм од
живиниот столб).

Подготовка, масажа на вимето пред молзење.

Користете средство за
дезинфекција, непосредно по
молзењето. Треба да се дава
концентрат по молзењето со
цел да се избегне легнување
на кравите барем 1 час по
молзењето, за да се спречи
можноста од инфекција
на вимето. Не заборавајте
дека молзните канали го
зголемуваат својот волумен
за два пати непосредно по
молзењето, што претставува
„врата“ за бактериите.

Проверка на првите млазеви млеко со користење на темна
подлога. Не контролирајте го млекото со измолзување
во вашата рака. Тоа ги зголемува шансите за пренос на
евентуални инфекции.

Запазето го редоследот на молзење
1. Првотелки,
2. Високомлечни здрави крави,
3. Постари крави,
4. Маститични и сомнителни крави.

Во пресушниот
период користете
антибиотик со
продолжено дејство,
таканаречена „dry cow
therapy“ (терапија за
пресушени крави).
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Исхрана на бројлери
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Пишува:проф.д-р Драгослав Коцевски

П

равилната исхрана на бројлерите предвидува
употреба на многу растителни, животински,
минерални и други суровини, адитиви, односно
состојки при составување на најповолни смеси за
бројлерите.
Исхраната на бројлерските пилиња се одвива во три фази
соодветно на возраста на пилињата. Тие се исхрануваат со
следните три крмни смеси: стартер (во текот на првите 3-4
недели), финишер 1 (до 35 дена), финишер 2 (од 35 дена до
крајот на гоењето 45 дена)
Постојат и други различни програми на исхрана според
кои, на пример, бројлерите во првите две недели се хранат
со стартер (450-500 грама на пиле), а во 3. и 4. недела
гровер (смеса за пораст – 900 до 1.250 г/пиле), во 5. и 6.
недела финишер 1 (1.800-2.000 г/пиле) и по 6. недела, за
продолжено гоење, финишер 2 (количество по пиле, зависи
од траењето на гоењето).
Во поново време се препорачува во првите денови
претстартер 980-100 г/пиле), со кој треба да се подобри
варењето и развојот на органите за варење, виталноста
изедначеноста во живата маса на бројлерите. Смесите
кои се употребуваат во исхраната на бројлерите мора да
бидат со строго определен квалитет заради зацртаната
динамика на пораст на пилињата. Тие треба да претствуваат
комплетни крмни смеси кои ќе одговараат на пропишаните
нормативи за исхрана на бројлери. Вакви квалитетни и
потполни смеси за гоење на пилиња, со сите потребни
состојки во потребните количества и во најповолен однос,
се произведуваат во фабриките за сточна храна.
Вака или слично составени смеси за исхрана на
бројлерите, доколку се задоволени и останатите услови
на одгледување, овозможуваат постигнување на кланична
жива маса од околу 1,8 кг/пиле, со конверзија на храната
од 2 кг на 1 кг прираст за период од 38-45 дена. Притоа
треба да се наведе дека овие состави се ориентациони и
дека секое конкретно решение предвидува задоволување
на одредени соодноси помеѓу калориските и протеинските
единици, како и помеѓу поединечните аминокиселини итн.
Всушност, со секој бројлерски хибрид е пропишано
покусо или поопсежно упатство за гоење во кое се наведени
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одредени нормативи на исхрана соодветни за хибридот.
Покрај составот на самата смеса за исхрана, важно
е да се напомене дека формата на храната има улога во
консумацијата, а и во искористувањето и конверзијата на
храната. За малите пилиња најповолен облик на храната се
иситнети пелети во вид на трошки, па затоа претстартерот и
стартерот се произведуваат во ваква форма. За постарите и
поголемите категории на бројлери најдобро е да се користат
пелети со пречник од три милиметри. Со пелетирањето се
избегнува фракционирањето и растурот на храната при
употреба на брашнеста храна.
Еден од главните услови во кои треба да ја проследи
ваквата висококалориска исхрана е обезбедувањето на
доволни количества чиста и свежа вода која пилињата ја
консумираат по волја. Потрошувачката на вода е два пати
(зиме) до три пати (лете) поголема од консумираната храна.
Ориентационен состав за смеска за исхрана на бројлери
Тип на смеска

Стартер
0-21 ден

Финишер1
22-37 дена

Финишер 2
38 и повеќе
дена

Суровина

%

%

%

Пченка

50,26

53.94

46.61

Рибино Брашно

9,00

7.00

2.00

Соина сачма

22,23

20.23

30.88

Сончогледова сачма

1,15

10.64

10.44

креда

0,71

0.65

1.08

сол

0,20

0.20

0.20

Дикалциум фосфат

0,96

0.68

1.29

премикс

0.50

0.50

0.50

Растителна маст

5.00

6.00

7.00

Вкупно

100.00

100.00

100.00

количество кг/пиле

1.00

2.00

1.00

ПЧЕЛАРСТВО

Прекинување на
раното роење
Кога пчелните семејства рано ќе влезат во роева
состојба – пред доаѓање на средната или доцната
главна паша, тие многу заостануваат во развојот
како резултат на долготрајното намалување
и скоро потполното прекинување на работата
на матицата на полагање јајца. Најлоша е
состојбата кај оние пчелни семејства кои влегле
во ројна состојба 20 до 30 дена пред доаѓањето
на главната паша. Во тој период, основното
семејство и издвоениот рој се ослабени за
главната паша, затоа што дел од нивните пчели
се стари или угинати

П

Пишува:Наум Банџов

од дејство на инстинктот за размножување во пролет, во
одредени надворешни и внатрешни услови, пчелните
семејства влегуваат во роева состојба и се подготвуваат за
роење – создавање ново пчелно семејство.
Првите симптоми за подготовка на пчелното семејство за роење
се изградба на трутовски ќелии и одгледување на големо количество
на трутовско легло. Ова е биолошки оправдано затоа што трутовите се
потребни за спарување на младите матици од пчелни семејства кои ќе
се ројат.
Следен симптом кој се јавува по 15 дена од полагањето на јајца
во трутовските ќелии е полагање во празните матични ќелии на
страничните и долните рабови на рамките со саќе. Но, одгледувањето
големо количество на трутовско легло, како и изградбата на матичните
ќелии не се сигурен предзнак дека пчелното друштво ќе се рои.
Најсигурен предзнак за тоа е моментот кога многу возбудените ројни
пчели ќе ја натераат матицата да полага јајца во веќе изградените
матични ќелии. По појавувањето на отворени матичњаци, пчелите се
смируваат.
Ова е сосема спротивно од случајот кога пчелното семејство сака
да направи тивка смена на матицата што се препознава по бројот на
изградени матичњаци – при тивка смена на матичњаци има еден до три
убаво изградени матичњаци додека семејството кое се подготвува за
роење формира 20-30 матичњаци, со големо количество запечатеното
легло.
Кога пчелните семејства ќе влезат во ројна состојба, нивната
целокупна активност многу се намалува во период од 15 до 20, па и
повеќе денови. Младите пчели сè помалку ја хранат матицата и таа
положува мал број јајца или потполно го запира положувањето на јајца.
Нејзиниот стомак се истанчува и таа станува полесна (за да може да
лета заедно со ројот). Пчелите излетнички најчесто стојат пасивно
на крајот од рамките или се собираат на брадата околу влезот во
кошницата. Ројната состојба обично се јавува во мај и јуни, а понекогаш
и во јули и обично се совпаѓа со времето кога е главната паша, што е
често причина пчелите да го пропуштат медоберот. Градењето восок
исто така се стопира.
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Кога пчелните семејства рано ќе влезат во роева
состојба – пред доаѓање на средната или доцната главна
паша, тие многу заостануваат во развојот како резултат
на долготрајното намалување и скоро потполното пре
кинување на работата на матицата на полагање на јајца.
Најлоша е состојбата кај оние пчелни семејства кои влегле
во ројна состојба 20 до 30 дена пред доаѓањето на главната
паша. Во тој период основното семејство и издвоениот рој
се ослабени за главната паша затоа што дел од нивните
пчели се стари или угинати. Во тој случај е потребно да се
прекине роењето, да се поврати активноста и силата на
пчелните семејства за главната паша.
Инстинктот за роење е многу јак само со кинење
на матичњаците не ги дава посакувани резултати. По
кинењето на матичњаците, пчелното семејство повторно ќе
направи нови матичњаци и роењето само ќе се оддолжи.

Ројна даска
на Таранов

Платно

Покрај овој метод на спречување на роењето,
има друг начин кој го предлага Г. Ф. Таранов.
На 8 до 10 сантиметри од полетната даска
треба да се постави друга навалена даска,
а пред неа да се стави платно. Ројот треба
да се задими, за пчелите да се нацицаат
мед и потоа да се вадат еден по еден сите
сатови, а пчелите, заедно со матицата, да
се истресат на платното и потоа празните
сатови да се вратат назад. Матичњаците
треба да се уништат и на секое друшто да му
се остави или додаде нова матица во кафез.
Пчелите коишто се истресени на платното ќе
лазат по навалената даска и кога ќе стигнат
до издигнатиот крај, ќе се разделат така
што младите неактивни пчели ќе отидат
под даската и ќе формираат рој, додека
нероените пчели-излетнички ќе влезат низ
влезот во кошницата. Ако ројот се користи
за да се зајакне некое друго друштво или
за формирање на нуклеус, од ројот треба
да се одземе матицата пред да се истресат
пчелите.

Покрај кинењето на сите матичњаци, потребно е кошницата
да се прошири со дополнителни наставци или медишта со
изградени и сатни основи, ако е можно да се замени со
млада матица оплодена истата пролет. Пчелните семејства
со млада матица не се склони кон роење.
Ако пчелното семејство е многу јако, може да му се
одземе дел од рамките со запечатено легло и да се додаде
за појачување на слабите семејства во пчеларникот.
Доколку сакате во регионите со средна и доцна паша
да се прекине раното влегување на пчелните семејства во
роев нагон, најдобро е по вештачки начин да се направи
привремено пчелно семејство со налет на пчелитеизлетнички од семејството кое има нагон за роење на
оплодената матица.l

За ЛР кошниците, постапката е следна:
попладне потребно е кошницата со
ројно друштво да се потргне настрана за
половина метар и летото сврти наназад.
На нејзиното место треба да се стави
нуклеус или помошно семејство со млада
оплодена матица, а над него да се стави
друг наставак со сатни основи, а најгоре
се става третиот наставак со зрело легло
без пчели, кој е одземен од роеното
пчелно семејство. Пчелите ќе ги уништат
сите матичњаци така што при налетот на
пчелите-излетнички од изроеното пчелно
семејство во новата кошница тие ќе ја
почувствуваат промената и веднаш ќе
започнат да градат ново саќе, а младата
матица веднаш ќе почне да носи јајца
додека во роеното пчелно семејство кое
останало без пчели-излетнички инстинктот
за роење ќе се намали или сосема ќе се
изгуби. Со доаѓањето на главната паша
може да се спојат и да се формира едно
јако друштво со една матица.

Ако кошниците се од типот Дадант-блат со десет
рамки, постапката е иста, со тоа што плодиштето на
новата кошница – нуклеусот треба да се пополни со
празни изградени и неизградени рамки, а треба да му
се додаде и друг десеторамен наставак со запечатено
легло од роеното друштво.
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МЕХАНИЗАЦИЈА John Deer

Трактори наменети
за овоштарници
и градини
Пишува: Иванчо Стаматовски

П

остојан проблем на секој овоштарник, лозје или насад
со зеленчук е малиот простор за манипулација и тесните
редови помеѓу растенијата, каде што треба да изврши
обработка со земјоделска машина – трактор. Таквиот
проблем е надминат со серијата 5G на John Deer, бидејќи таа
располага со палета на трактори „скроени“ по мерка на секој
земјоделец и секој посед.
5GV – Идеален лозарски трактор за места каде што
растојанието помеѓу стеблата е мало. Со исклучително мал радиус
на свртување и ширина од само 105 cm (2 wd) или 115 cm (4 wd)
и големо растојание помеѓу оските, тој е идеален за користење и
на средишни приклучоци.
5GF – сестран трактор за секој овошен насад кој ги прави лесни
и најтешките операции во овоштарниците со малку пошироко
меѓуредово растојание. Агилен, прегледен, со силен кардан и
многу опции за корисникот.
5GH – Висок и моќен со клиренс од 78 cm, направен за работа
над овошјето и зеленчукот. Располага со последната генерација
на менувачи со 12/12 или 24/24 брзини со механички Hi-Lo
редуктор, со цел да ја направи работата поефикасна.
Сите модели на тракторот 5G како агрегат го носат
легендарниот 4,5-литарски PowerTech М мотор со 4 цилиндри
и TIER III регулација на штетни гасови, a воедно имаат и голем
проток на хидраулична пумпа (94 l/min-GV/GF или 71 l/min-GH)
и силно карданско вратило со цел да ги задоволат потребите и
на најспецифичните приклучни машини без разлика дали се на
хидрауличен или механички погон.
Комфорот е, исто така, одлика на оваа серија на трактори.
Плочата со инструменти е конструирана интуитивно така што сè
ќе биде каде што очекувате. Управувачот кој може да се нагодува,
деливото седиште, вариететот на опции како клима-уред, добро
осмислената кабина, сите овие опции ќе ви овозможат пријатна,
тивка и удобна работа, а ќе ја задржат прашината и хемијата
надвор од тракторот, со што воедно ќе го заштитите и вашето
здравје од несакани последици.
По сè изгледа, овој трактор одговара на сечиј вкус и сечија
потреба. Без разлика дали имате овоштарник, лозов насад, насад
на зеленчук или, пак, имате потреба од машина за комунални
потреби, на вас останува само да ја одберете вистинската
комбинација на модел и опции, па затоа уште денес побарајте го
вашиот дилер за подетални информации.
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Модел

Номинална моќност

5080 GV/GF

59 kW/80 HP

5090 GV/GF

66kW/90 HP

5100 GV/GF

74kW/100 HP

5090 GH

66kW/90HP

МЕХАНИЗАЦИЈА Zetor Forterra HSX

Удобен, безбеден и
економичен

Ч

ешкиот производител „Зетор“ ја прошири
својата гама на производи со новиот
модел Forterra HSX. Овој модел нуди многу
технолошки иновации кои ќе овозможат
повисоки перформанси, удобност, безбедност, а пред
сè значително ќе ја подигнат употребната вредност.
Една од главните иновативни карактеристики на овој
модел e новата генерација на четирицилиндрични
турбомотори и HSX-менувач што го прави
управувањето на тракторот многу полесно.
Новиот 5-степен синхронизиран менувач
овозможува брзини од 30 + 30, заедно со трифазниот
автоматски мултипликатор на вртежен момент со
зголемување на притисокот до 19 бари. Моторот има
висок резервен вртежен момент (34%), лесен старт
дури и при многу ниски температури, долгогодишна
трајност и мала потрошувачка на гориво. Неговите
високи перформанси не се загарантирани само од
модифицираните глави на цилиндрите, туку и со
појачаните хидраулични вентили и новиот систем
за вбризгување на горивото. Моторот е опремен
со посебен филтер за намалување на емисијата на
гасови.
HitchTronic – Револуционерна автоматска кука
„Зетор“ се збогати со уште една иновација.
Патентирана е револуционерната кука HitchTronic, која
при орање автоматско се нагодува и приспособува
на условите. Без разлика дали сте почетник или
искусен возач и без разлика на видот на теренот,
вашата работа ќе стане многу полесна и поефикасна,
а потрошувачката на горивото ќе ја намалите дури за
5%. Системот HitchTronic беше лансиран на пазарот
пред неколку месеци, а веќе доби златно признание
на меѓународната изложба Agrotech 2012 во Полска.l
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ЦеПроСАРД

Пријавување за обука
за искористување на
обновливи извори
на енергија и
подобрување на
енергетската ефикасност

П

роектот „Промоција на одржливи земјоделски
практики, енергетска ефикасност и искористување
на обновливи извори на енергија во руралните
заедници на Република Македонија“ – Агронергија,
спроведуван од здружението Центар за промоција на
одржливи земјоделски практики и рурален развој –
ЦеПроСАРД со финансиска поддршка на Шведската
агенција за соработка и развој – Sida, ги известува сите
заинтересирани лица дека е во тек пријавување за обуки
за искористување на обновливи извори на енергија и
подобрување на енергетската ефикасност. Во зависност
од видот и обемот на обуките, тие ќе се спроведуваат во
периодот мај – декември 2012 година.
Заинтересираните лица од Република Македонија може
да се пријават за следните видови обуки:
1. Производство на биогас;
2. Производство на биодизел;
3. Производство на пелети и брикети;

4. Искористување на сончевата енергија во
земјоделството;
5. Искористување на ветерната енергија во
земјоделството;
6. Мерки за подобрување на енергетската
ефикасност на фарми и рурални домаќинства.
Пријавувањето можете да го извршите со допис на
е-маил адресата damjan.surlevski@ceprosard.org.mk
каде што треба да наведете:
Име и презиме;
Општина и град/село;
Возраст;
Образование;
Дејност/занимање
Телефонски број и /или Е-маил адреса
Вид на обука за која се пријавувате.
Исто така, можете да се пријавите и на телефонскиот број
02/3061-391, лице за контакт – Сурлевски Дамјан.

Профункционира потсекторските
групи за овошје и зеленлук

Ц

ентарот за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој – ЦеПроСАРД, во соработка со
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, на 5 и 6 април 2012
година во хотел „Сириус“, Струмица, организираше работилница за изработка на Годишна програма за работа на
потсекторските постојани групи за овошје и зеленчук. Работилницата се организираше како дел од активностите
на компонентата „Зајакнување на јавно-приватниот дијалог преку поефикасно застапување на вредносните синџири за
свежо овошје и зеленчук и преработен зеленчук“, во рамки на Програмата АгБиЗ, финансирана од УСАИД.
Потсекторските групи се составени од номинирани
претставници од здруженијата од областа
земјоделското производство, преработка на земјоделски
производи и трговија со земјоделски производи.
Исто така, членуваат и претставници со советодавна улога
од АПРЗ на РМ, од високообразовните и научни институции од
соодветната област на земјоделството, како и претставници од
Здружението на потрошувачи.
Во рамки на работилницата се дефинираа мисијата и
визијата на потсекторските постојани групи за овошје и зеленчук
и се поставија стратешките цели за наредните години како и
активностите потребни за нивна реализација.
Изработката на Годишната програма е обврска на членовите
на Постојаните потсекторски групи, согласно Законот за
земјоделство и рурален развој. Потсекторските постојани
групи се организирана форма на континуиран дијалог преку
кој заеднички ќе се дискутираат и решаваат прашањата од
интерес на земјоделските потсектори во насока на уредување на
пазарите и зголемување на конкурентноста.
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МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА РМ ЗАПОЧНУВА ПРОЕКТ

Адаптација на
земјоделството кон

климатските
промени

М

режата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ) од април 2012 г. започна со спроведување
на проектот „Адаптација на земјоделството кон климатските промени“, поддржан од УСАИД - Американска
агенција за меѓународен развој. Проектот има за цел да ги промовира адаптивните земјоделски практики
и да ја зголеми свеста на земјоделските производители, но и на целокупната јавност за предизвиците
и ефектите од климатските промени во земјоделскиот сектор во Република Македонија. Ова е пионерски чекор
спроведен од страна на МРР во областа на адаптивните мерки спроведени на фарма, со цел значително да се намалат
штетите од климатските промени и да се зачува егзистенцијата на земјоделците.
Во моментов, земјоделскиот сектор во Македонија не е подготвен да се справи со предизвиците што произлегуваат
од климатските промени. Ова првенствено е последица од многу ограничената свест за влијанијата од сегашните и идни
климатски промени и немањето можност за финансирање на тестирања и демонстрација на адаптивните земјоделски
практики.
Спроведувањето на проектот ќе се одвива во Медитеранската зона што го опфаќа Повардарскиот регион со делови од
Струмичко и Гевгелиско, регион кој е најмногу зафатен од климатските промени, и ќе се состои од две главни компоненти:
· Првата компонента на проектот е да се тестираат и демонстрираат иновативни земјоделски практики за адаптирање
кон климатските промени, коишто ќе ги минимизираат некои од очекуваните неповолни влијанија од глобалното
затоплување врз културите во лозарството, овоштарството и градинарството. Активностите во оваа компонента се
групирани во вкупно пет модули, од кои првите три се фокусирани на културите од градинарството, лозарството
и овоштарството. Четвртиот модул ќе го истражува влијанието од загуба на почвата, врз различните практики во
одгледување на лозјата, со оглед на тоа што оваа култура главно се одгледува на падините. Петтиот модул ќе ги
истражува можностите за климатска адаптација во сточарството. Целната група во делот на оваа компонента се
семејните земјоделски стопанства и земјоделци, кои вишокот од производите што ги произведуваат ги продаваат на
домашните пазари.
· Втората компонента е насочена кон зголемувањето на свеста и развојот на капацитетите на заинтересираните страни
за климатските промени и ќе вклучи спроведување на информативни кампањи на локално и национално ниво.
· Тестираните технологии од првата компонента ќе бидат развиени во советодавни пакети, кои ќе бидат дистрибуирани
до целните групи преку серии на работилници и други соодветни медиуми.
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