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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

Често пати во јавноста се поставува прашањето
далисубвенциитесеразвојнаилисоцијалнакате
горија.Исекогашнаовапрашањевојавностасе
даваодговордекасеразвојни.

Авоканцелариитесевели:„Па,видетевака,не
когаш кога ќе има некоја елементарна непогода,
проблеми,тогашсеисоцијални.Ние,какоВлада,
импомагаменаземјоделцитенаовојначин“.

Искренокажано,земјоделцитебашинесенепи
смениисфаќаатштоеразвојна,аштосоцијална
категоријаидобрознааткојкомумупомагаикако
мупомага.

Штета е што не се прават директни средби на
владините институции со вистинските земјо
делци, туку со обоените лидери кои секогаш се
датдоминистрите за своиличниинтереси.Кога
ќе се застане и ќе се разговара со вистинскиот
земјоделец, за да се види што сака и како раз
мислува, кои се неговите проблеми, математики,
предизвици,тогашќесенаправиеднадобраана
лизаиќесеопределиправецотнасубвенциите–
тиедабидатразвојни.

ФедерацијатанафармеритенаРМсекојагодина
доставуваПредлогпрограмадоресорнотомини
стерство, но никогаш не добила одговор што од
неаеприфатеноизоштонееприфатено.Оваго
земамзапримерсоцелдасевидикакосеврши
комуникацијата.

Мојотапелепонатамуедасенапра
ви транспарентнаидиректнакому
никација со земјоделците со цел
оваастопанскагранкадастанедви
гателнаекономијатанаРМ.Аконе
разговараме, не се слушаме едни
содруги,акоправилнонејаинфор
мираме јавноста, ништо од биз

нисотнемадасереализира.
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НаднасловРУБРИКАНастаниффРм

Претставници од ФФРМ во посета на саемот 
Fruit Logistica, водечкиот светски саем за бизнисот 
со свежо овошје и зеленчук, кој се одржува од 8 до 
10 февруари во Берлин, Германија. На површина 
од 99 илјади квадратни метри, своите производи 
ги презентираа 2.452 излагачи. Посетата за 
земјоделците и преработувачите беше организирана 
од страна на „Епицентар“ - Скопје, во рамките на 
проектот „Fresh Fruits and Vegetables Value Chain“ во 
соработка со програмата Агбиз на УСАИД. l

Федерацијата на фармерите на РМ организира еднодневна посета 
на Интернационалниот саем за земјоделска механизација, „Агротика“. 
Целта на посетата е земјоделците да се информираат за новитетите кај 
земјоделската механизација и новите технологии на производство кои ја 
зголемуваат продуктивноста на земјоделското стопанство. На ова поле 
ФФРМ работи подолг период така што е формирана и координативна 
група за земјоделска механизација која ги разгледува проблемите и 
предизвиците на земјоделската механизација во РМ како важен дел од 
аграрот. Целта е да се поттикне заедничкото планирање и донесување 
на одлуки за усвојување и примена на напредни земјоделски техники 
и технологија кај сите учесници во вредносниот синџир за преработки 
од зеленчук, што најпосле ќе доведе до подобрена продуктивност, 
стандардизација на производите, оптимизација на количествата и 
зголемување на приходите.Имено, во рамките на посетата организирана 
од ФФРМ во Солун ќе присуствуваат 140 фармери од различни региони 
од државата со цел да ги видат новитетите на саемот и за поблиско 
поврзување со преработувачите. Посетата беше организирана во 
соработка со консултантската фирма МЦГ во рамките на проектот 
поддржан од програмата АгБиз на УСАИД. l

Претставници од Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Фран-
ција присуствуваа на Балканската конференција „Управување 
на кооопративите во услови на пазарна економија“, која ФФРМ 
традиционална ја организира секоја година. Оваа година е година на 
коопративите, така што посебен осврт се дава на ваквите организации 
и затоа целта на конференцијата е да се види на кој начин  и како 
функционираат коперативите како и што треба да се направи за да се 
подобри самата состојба.l

140 земјоделци на саемот „Агротика“ во Солун

Конференција „Управување 
на коопретивите во услови на 

пазарна економија“ 

Делегација на ффРм во посета на Fruit Logistica

Ришар Демуинк (Richard Demuynck), претседател на организацијата во Горна Нормандија, и г-ѓата Одил Лебарбеншон 
(Odile Lebarbenchon), администратор на кооперативата за откуп и трансформација на млеко (CUMA), кои се претставници 
на Меѓународната организација за развој на земјоделството (АФДИ) престојува во Македонија во посета на Федерацијата 
на фармерите на РМ. Во рамките на посетата претставниците од Франција остварија средби со претставници од општина 
Берово и со земјоделци. Исто така, преку работната група за квалитет на млеко, формирана во рамките на овој проект во 
ФФРМ, француските фармери имаа можност директно да работат со сите засегнати страни во процесот на млекопроиз-
водство. Оваа активност го означува и почетокот на втората година од проектот за децентрализирана соработка помеѓу 
Македонија и Долна Нормандија – оска шест, земјоделство, којшто го спроведуваат ФФРМ и АФДИ како партнерски орга-
низации. Во текот на имплементацијата на проектот, посебно внимание ќе биде посветено на подобрување на хигиената 
и квалитетот на млекото на фармите во Република Македонија. Активноста е реализирана во рамките на децентрализира-
ната соработка меѓу регионот Долна Нормандија и Република Македонија.l

Фармери од Франција во официјална посета на ффРм
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Федерацијата на фармерите на РМ постојано 
ја следи состојбата со снегот и ниските 
температури и нивното влијание врз зем-
јоделското производство. Според инфор-

мациите што ги доби Федерацијата од своите членови, 
ниските температури што ја зафатија државата подолго 
време негативно влијаеја врз пчеларството, снегот 
направи штета во градинарското производство, а 
најповолно влијаеше во полјоделството.Пчеларите 
се жалат на изумирање на пчелите поради ниските 
температури кои оневозможуваат тие да излезат надвор. 
Патиштата до пчеларниците се непроодни така што не 
е можно да им се даде помош на пчелите, а од друга 
страна, ниските температури не овозможуваат отворање 
на пчелните семејства со цел да се нахранат. Доколку 
се отворат сандаците, студот уште повеќе ќе направи 
штета.Најповолно снегот влијае во полјоделството, ги 

спаси посевите од студот и мразот кои можеа да направат големи штети. Позитивното влијание на снегот е во тоа што 
тој влијае како еден вид заштитна покривка која ја одржува температурата на почвата околу нула Целзиусови степени и 
притоа не дозволува да дојде до замрзнување на житните и фуражни култури, а влажноста ќе се апсорбира во почвата 
и тоа ќе овозможи богат вегетативен раст на културите.Во овоштарството и лозарството кај некои култури како што се 
праската, кајсијата, трпезното грозје, можно е да има загуби поради измрзнување.Во струмичкиот регион се видливи 
штетите направени кај зелката, односно има мрзнење на зелка која се одгледува на отворено. Земјоделците, исто 
така, се жалат на зголемените трошоци за затоплување на пластениците и стаклениците.Во однос на сточарството 
нема директни штети, но индиректно се зголемени трошоците за храна на добитокот. Сточарите имаат отежнувања 
во движењето и непристапноста до своите зимски одморалишта каде што ги чуваат овците, така што е отежната и 
зголемена потрошувачката на храна, односно ги користат залихите што ги имаат таму. Одгледувачите на овци се 
плашат од зачестени напади на волците кои во овој период се гладни и често пати слегуваат во руралните средини кај 
стадата.И покрај проблемите што ги донесе снегот во делот на земјоделството, тој е благодет кој ни гарантира дека во 
претстојниот период ќе имаме залихи на вода кои се многу потребни во аграрот. l

Продолжува агонијата кај голем дел од земјоделците за неисплатата на субвенциите за 2011 година, а од друга 
страна, донесена е и објавена Програмата за финансиска поддршка за 2012 година. Федерацијата уште 
еднаш апелира да се постави временска рамка со цел земјоделците навремено да ги добиваат финансиските 
средства. За овој предлог ФФРМ зборува три години, дури е поддржан и од други земјоделски организации, 

но владините институции никако да го прифатат и разгледаат.
И понатаму креирањето на мерките за финансиска поддршка се прави без стратешка основа и без добро спроведена 
анализа. Според земјоделците, голем проблем е и скалестото финансирање кое, за разлика од минатата година, каде 
што градацијата на исплата беше 100% исплата до 5 хектари, а сега е до 3 
хектари. Програмата за 2012 година е комплицирана за администрирање 
за институциите и фармерите.
федерацијата бара во изготвувањето на програмата да биде директно 
вклучена во креирањето  за да се земат предвид и размислувањата на 
фармерите и на овој начин ќе биде подобро приспособена и прифатена 
програмата од страна на земјоделците.
И покрај големиот број забелешки, сепак е позитивно тоа што Владата го 
прифати предлогот на федерацијата следната програма за финансиска 
поддршка да биде тригодишна. l

Влијанието на студот 

Мерките за субвенции се 
прават без стратешка основа и 
добро спроведена анализа

и снегот врз 
земјоделството
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FRUIT LOGISTICA, Берлин, е водечки меѓународен 
специјализиран саем на свежи производи каде што 
се среќаваат глобалните лидери во оваа индустрија; 
местото каде што се креира пазарот како и место на 
инспирации и идеи. Главните носители на одлуки, било 
како изложувачи или посетители, овде имаат можност 
да се видат лице в лице со постојните и потенцијалните 
деловни партнери и да им ги презентираат своите услуги 
и производи на сите чинители во вредносниот синџир, 
почнувајќи од производството па сè до продажбата.

FRUIT LOGISTICA е главната глобална деловна и 
комуникациска арена на трговија со свежи производи 
која во февруари 2012 година ја посетиле над 56.000 
посетители од 139 земји и учествувале повеќе од 2.500 
изложувачи. 

Со поддршка на Програмата АгБиз на УСАИД и 
ЕПИЦЕНТАР Интернационал, овогодишниот саем го 
посетија група производители/трговци на свежо овошје 
и зеленчук од Македонија со што остварија можност да 
направат средби со постојни како и потенцијални клиенти 
за продажба на свежото македонско овошје и зеленчук. 
Саемот 2012 година опфати излагање и презентирање 
на добавувачи на: системи за одгледување, ракување 
и чување на производите, системи за транспорт и 
логистика, пакување и етикетирање, компјутерски и 
интернет-решенија итн. 

Дел од новите технологии на FRUIT LOGISTICA 2012 
кои даваат можност да се предвидат следните случувања, 
иднината и трендовите на глобалната индустрија на 
свежо овошје и зеленчук беа презентирани преку:

1. Нови технологии во зачувување и подобрување 
на безбедноста на храната, преку продолжување 
на рокот на траење (shelf life), до зачувување на 
производот, чистење и миење, на начини кои се 
исплатливи и економични (на пример, системи 
за прочистување на воздухот кои го следат 
производот, модифицирана атмосфера итн.); 

2. Развој на нови производи преку нови технологии 
на производство на семе за свежо овошје и 
зеленчук кои го менуваат целиот синџир на 
снабдување во насока на развој на иновативни 
производи;

3. Нови производи и мешавини на свежи производи 
за пазарот за готова консумација (fresh con-
venience market) кои ги навестуваат идните 
трендови и случувања на пазарот; 

4. Подобрување на квалитетот на производот и 
продолжување на рокот на траење кој е клучен 
фактор за раст на пазарот за готово консумирање 
на свежи производи (fresh convenience market); 

5. Нови технологии и техники за „интелигентно“ 
пакување на свежо сечкан производ, бидејќи 
купувачите бараат да биде свеж и готов за 
консумирање и покрај долгото време помеѓу 
бербата и користењето (преку нови технологии 
на регулирање на течностите и намалување на 
растот на микроорганизми во пакувањето); 

FRUIT LOGISTICA 2012 – Берлин, Германија

Со поддршка на програмата АгБиз на УСАИД и ЕПИЦЕНТАР Интернационал, 
овогодишниот саем го посетија група производители/трговци на свежо 
овошје и зеленчук од Македонија со што остварија можност да направат 
средби со постојни како и потенцијални клиенти за продажба на 
македонското свежо овошје и зеленчук

Сл.  1 Добитник на 1. награда за иновации 2012, блага 
пиперка без семе „Angello“ на Syngenta, Холандија

Новите технологии 
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6. Нови машини и опрема за чување, ладење, 
пакување, сортирање, сечкање, миење, заштита, 
транспорт итн. со цел да се зачува квалитетот и 
безбедноста, да се продолжи рокот на траење 
на готовиот производ посебно за технологии за 
сечкан производ, како и ИТ решенија во секој дел 
од синџирот на набавка. 

Новите технологии и техники се во фокусот за развој на 
оваа индустрија, која иако се занимава со „основни“ производи, 
сепак се развива водејќи се од целите за: одржување на 
природен, висококвалитетен производ со исклучително свеж 
изглед и вкус сè до крајот на рокот на траење, а сепак 
одржувајќи исплатливост преку константен квалитет, намалено 
фрлање, намалени трошоци, намалено влијание врз околината 
и нови задоволни купувачи. 

Во овој контекст, имајќи го предвид клучното значење на овој 
саем, македонските производители и трговци на свежо овошје 
и зеленчук мора редовно да бидат присутни на овој саем, не 
само како учесници, туку организирано, како изложувачи на 
нашето производство. Вакво организирано и групно присуство 
на саемот би било можно само со поддршка од страна на 
МЗШВ, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на 
извоз на РМ и слично и на тој начин би започнало градењето 
на брендот на македонскиот свеж производ. l

Сл.  4   Електронски сортирач по големина и боја, на овошје со 
мала големина како цреши, шери-домати, урми, маслинки и др., 
Unical 200, EDP

Сл.  5 Пакување мали порции на свежо сечкано овошје/зеленчук

– двигатели 
на  современото    
земјоделство

Сл.2 Пакување на јаболка кое не дозволува оштетување на 
производот 

  Сл.3 Pattruss Inc., Japan: „Pattruss Z (Zed)“ иновативно 
пакување на зелена салата погодна за транспорт  и 
повеќекратно отворање-затворање
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Пергола – бари одрина – класична и Y - систем

 З
а производство на 
трпезно грозје со ква-
литет и безбедност по 
европските стандарди 
се применуваат сис те ми 
и потпорни кон   ст рукции 
како пе р гола – Бари 

(Пулиа) одрина – класична, габле-
систем и Y систем. Овие системи го 
одделуваат грозјето од ластарите, 
така што грозјето слободно виси и 
е видливо за работникот, лесно се 
уредува, заштитува и бе ре. Нашите 
испитувања покажаа и огромна 
разлика во квалитетот на грозјето 
одгледувано на одрина во однос 
на шпалирот, односно поголеми 
гроздови, поголеми зрна, уедначени 
по големина и боја. 

За разлика од шпалирот, каде 
што бројот на лози се движи од 3.300 

до 4.200 лози на еден хектар, кај 
класичната одрина бројот на лози е 
2.200 до 3.300 лози на еден хектар. 
Класичната одрина се покажа 
одлична за сорти кај кои не е потребно 
уредување на грозјето. Со навремена 
примена на агротехничките мерки, 
пред сè, наводнување и ѓубрење, 
се добива уедначена големина на 
гроздот и зрното. 

Во Јужна Африка, Калифорнија, 
Австралија и во други развиени 
лозарски земји се применуваат габл-
систем од отворен и затворен тип. Кај 
затворениот тип, металните рамки се 
допираат од еден до друг ред и затоа 
се нарекуваат континуирани системи. 
Кај отворениот тип, металните 
рамки во форма на V се пократки. 
Од врвот на едниот до другиот ред 
растојанието изнесува 1,8 метри. 
Растојанието помеѓу редовите е од 3 
до 3,5 м, најчесто 3,5 м. Растојанието 
помеѓу лозите е 1,8-2 м, додека 
помеѓу два соседни столба во редот 
е 7-7,3 м. Секој столб е во форма на 
Т, висок 2,6 м, од кои 0,9 м е во земја 
и 1,7 м е над земја. На висина од 1 
м е поставена рамка во форма на 
латинска буква V, составена од две 
летви долги по околу 1,2 м. На секоја 
летва се поставени жици на секои 30, 
40 до 50 см една од друга. Трошоците 
за подигање на насадот до четвртата 

година со работна рака, материјали, 
употреба на машините, набавка на 
опрема и механизација во четврта 
година изнесува 38.000 долари, од 
тоа само потпората чини околу 7.000 
долари, а 1.500 садници чинат околу 
4.260 долари. 

Текстот е подготвен во соработка 
со „Епи центар“ во рамките 
на проектот „Fresh Fruits and 
Vegetables Value Chain“ поддржан  
од Програмата Агбиз на УСАИД. l

Пишува: Крум Бошков, Никола митев

Овие системи го одделуваат грозјето од 
ластарите, така што грозјето слободно 
виси и е видливо за работникот, лесно се 
уредува, заштитува и бере

Потпорни 
конструкции за 
квалитетно трпезно 
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Tuta absoluta е регистриран како многу голем штетник 
кој може да биде фaтален за доматот, но и за други 
градинарски култури. Се работи за молец кој, кога ќе 
нападне, може да предизвика огромни штети. Една од 
неговите карактеристики е тоа што се развива многу 
брзо. Потекнува од Јужна Америка, но се распространил 
и на другите континенти. Според податоците, за прв пат 
е забележан во Шпанија во 2006 година. За само неколку 
години се распространил на Балканот, а големи штети 
направи и во Македонија.

Tuta absoluta е листен минер од редот на Lepidoptera. 
Всушност, се работи за молец со големина 7-10 мм и 
крилја со распон од 18 до 20 мм. Има сребреносива боја 
со темни дамки на првите крилја. Во почетокот е гасеница 
со должина 0,5-9 мм со жолта боја, но подоцна станува 
зелена. На грбот има црвенкаста нијанса. Има црна глава 
со црн дел на градите. Куклата е со должина од 4-5 мм, во 
почетокот со зелена боја, а потоа добива кафена боја. Овој 
молец може да има 8-12 генерации годишно. Потекнува 
од топли подрачја и поради тоа би бил сериозен штетник 
кај нас во заштитени простори, но и на отворено. Може 
да презими во сите развојни стадиуми. Активноста на 

Tuta absoluta е наутро 
и навечер, додека пре -
ку ден се крие во рас-
тенијата. Една женка 
може да положи 260 јајца 
на листовите, дршките 
и стеблата. Откако ќе 
се изведат ларвите, на-
влегуваат во листовите, 
плодовите и стеблата. Со 
својата исхрана прават 
мини. Ларвите имаат че-

тири стадиуми кои траат две седмици. Развојот на една 
цела генерација трае 23-76 дена. Се кукли обично во 
почвата, но ретко на растенијата. Штетите се најчесто 
од ларвите кои ги минираат листовите на доматот и се 
вгнездуваат во плодовите. На листовите Tuta прави 
повеќе мини и може да дојде до сушење, а со тоа и 
помал принос.

Поради тоа што има скриен начин на живот, голем број 
генерации и брз развој, а воедно е отпорна на хемиски 
препарати, уништувањето е многу тешко. Затоа се користат 
природни непријатели – предатори, мамци и водени замки. 
Од предаторите, познати се Macrolophus sp. и Nesidiocoris 
tenius.                                                                                                                                          

Macrolophus sp. е предатор за Tuta, белокрилка, за 
пајакот и др. Потребно е скоро два месеца да се етаблира 
и да почне успешно да ги заштитува растенијата сè 
до бербата. Во секој случај, неговото внесување во 
оранжериите треба да биде во почетокот на сезоната. 
Кога неговата бројност е голема, успешно уништува 
повеќе видови штетници во кои спаѓа и белокрилката. 
Macrolophus одлично се ориентира и активно трага по 
својот плен.

Вториот предатор, Nesidiocoris tenius, ги уништува: 
Tuta, пеперутките, штитестите молци, трипс, лисните 
минери, лисните вошки, муви и др. l

БиОЛОшКа ЗашТиТа На дОмаТиТе ГРадиНаРсТВО

Молецот потекнува од Јужна Америка, но 
се распространил и на другите континенти. 
Според податоците, за прв пат е забележан 
во Шпанија во 2006 година. За само 
неколку години се распространил на 
Балканот, а минатата година големи штети 
направи и во Македонија.

  Macrolophus sp.                               Nesidiocoris tenius                     Штети од Tuta absoluta

Пишува: д-р Павлос скендеридис, ентомолог

Предатори, мамци и водени 
замки – уништувачи на

Предности за користење на биолошка заштита се:
 1. Помалку трошоци за заштитни средства,
 2. Не постои стрес за растението,
 3. Можности за поголем принос,
 4. Нема каренца, слободна берба,
 5. Нема остатоци од пестициди.

Услови за успешна примена на биолошката заштита се:
 1. Чисти растенија од самиот почеток,
 2. Следење на појава на штетници,
 3. Вистински совет во вистинско време.

Tuta absoluta
Потпорни 
конструкции за 
квалитетно трпезно 
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за постигнување 
оптимални резултати 
многу важно е да се 
знае колку растенија 
треба да се расадат на 
единица површина или 
на квадратен метар и на 
кој начин да се направи 
тоа

ГрадинарствоаПрз

Пишува: 
дипл. инж. агр. стојан Глигоров

расадувањетоспаѓамеѓунај
важнитеагротехничкимерки
бидејќи тоа, во правилен
склопнарастенијатакајдо

матите,еосновенпредусловзапо
стигнувањеквалитетенродивисоки
приноси.

Расадувањетовопогрешенсклоп
на растенијата претставува голема
грешка,којасоништонеможедасе
поправи.

За постигнување оптимални ре
зултати многу важно е да се знае
колку растенија треба да се раса
дат на единица површина или на
квадратен метар и на кој начин да
сенаправитоа.тоавлијаенаголе
минатанаплодот,набројотнарасте
нијанаквадратенметаринабројот
на плодови по растение, како и по
китки или гроздови. Добивањето
правилнисоветизаправиленначин
нарасадувањезабројотнарастенија
по квадратен метар е значајно за
тоа што густ склоп иницира пого
лема борба за храна од страна на
кореновиот систем, меѓусебно за
сенчување, поголемо присуство на
болести,послабопроветрување,по
големарелативнавлажностнавоз
духот,апотоаизголемувањенаус
ловитезапојаванагабниболести.

Предрасадувањетообичносеоз
начуваатредовитеирастенијатаво
редот. Длабочината на растенијата
од доматите се движидо зонатана
котиледоните,неподлабоко,бидејќи
кореновиот врат е многу осетлив
и при поголема влажност доаѓа до

Расадувањето – најзначајно за доматите
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заболување,падуриидоуништувањенацелиот
посев.Обичнокајнасдоматитесеодгледуваат
во единечни редови и многу ретко во двојни
редови.

Вкоренувањето, како фаза која доаѓа по
расадувањето, е важна агротехничка мерка и
однеазависипонатамошниотразвојнарасте
нието. Кореновиот систем секогаш се развива
правилноакорастојаниетоворедотеправилно.
Меѓуредовоторастојание,истотака,ебитно,но
тоазависиодхибридотилисортатанадоматите.

Постариот(прерастен)расадпотешкосевко
ренуваизатоатребадасепрактикуватаквиот
расад да не се расадува бидејќи се доцни во
производствотоисегубиодродотиприносот.

Распоредот на водата по површината е,
истотака,битенфакторзапонатамошенразвој
на растението, како и изборот на типот на
капалките. Често пати производителите, под
влијаниенарекламиинестручнисовети,грешат
соизборотнасистемоткапкапокапкаисовидот
накапалкитекакоипоставувањетонатипотна
почвата.Честотоипреобилнонаводнувањемо
жедадоведедогушењенакореновиотсистем
како резултат на неизбалансиран водновозду
шенрежим.

Заправилнаисхранавотекотнавегетацијата
мораме да ги познаваме потребите на расте
нието за секоја фаза од развојот. Потребни се
почести анализи на почвата и водата за да се
слединедостиготодхранливиматерииили,пак,
вишокотнахрана.Затоа,сонаводнувањетосе
вршииприхранувањена растението сомикро
и макроелементи. Во вториот дел од вегета
цијатасејавувапоголемапотребанакалиумво
почвата. Ако се забележи некој недостиг (лош
квалитет, ситен лист, ситен цвет, пукање на
плодовите),требапроизводителотдасеконсул
тирасостручнолицезанадминувањенапојаве
ниотнедостиг.l

Претходниагротехничкимеркикоитребадасеспроведат:
l	површинатаморадабидеправилнообработена,
l	дасеобративниманиенаагротехничкитеи

фитосанитарнитемеркиинаизборотнапарцелата,
l	анализанапочватаиводата,
l	правилноосновнонаѓубрувањеизаштитаодпочвени

инсекти,
l	поставувањенасистемоткапкапокапка,
l	секојредтребадаимасвојазасебналента,
l	правилнопоставувањенамалчфолијавослучајкогасе

употребува,
l	оддалеченостаилирастојаниетонаредовитеирастенијата

игустинатанакапалките,
l	капалкитесекогаштребадабидатпоставенинагоре,
l	расадувањетодасеизвршувакогаимамеповолни

услови(температура,влажност,светлина,подготовкана
површинатаирасадотитн.).

Расадувањето – најзначајно за доматите
оплодување со бумбари 
Еднаоднајважнитефазиворазвојотнадоматитееоплодувањето.
Оплодувањетособумбариенајефикасенначинкојмногусе
применуваикајнас,посебнонапоголемиповршини.Сепак,има
неколкунедостатоци:
активностанабумбаритесенамалуваприекстремни
температури,

ценатанабумбаритеемногувисока.
Покрајбумбарите,сеприменуваиупотребанахормони,зујалкаи
др.
Заштитанарасаденитедомати–доколкурасадувањетоеизвршено
создравиквалитетенрасадисеспроведениквалитетнии
фитосанитарнимерки,можноесоминималназаштитадаседобие
квалитетнопроизводство.
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Сузбивање 
на чадливата 
краставост 
на јаболкото 

ЗАШтИтА Совет на „Хромос Пестициди“ Д.о.о. - Скопје

Чадливата краставост (Ventu-
ria inaequalis) е најзначајната 
болест на јаболкото. Неј зи -
ното успешно уни шту вање 

претставува вистински пре ди звик 
за секој овоштар и нај голем дел од 
апликациите во текот на ед на се-
зона се токму со таа намена. Чад-
ливата краставост презимува на 
мр т вото ткиво од опаднатите лис-
то ви во овоштарникот, а може да се 
случи конидиите или аскоспорите да 
останат на самото дрво.

Уште во рана пролет, со по-
јавата на првите топли денови и 
повремените влажни периоди, ус-
ловите за понатамошен развој на 
болеста се задоволувачки.Оваа габа 
формира плодоносни тела, аскуси, 
кои кога ќе ја достигнат зрелоста, 
пу каат и ослободуваат огромен број 
аскоспори, кои носени од ветрот, со 
брза прогресија ја шират заразата 
низ целиот овоштарник.

При температури од 0 до 10 Цел-
зиусови степени потребни се од 14 
до 48 часа за појава на инфекција, 
но ако температурите се од 10 до 24 
степени, времето на зараза се скра-
тува на само девет часа. Првите 
видливи симптоми се забележуваат 

на крајот од инкубацискиот период 
кој може да трае и осум дена ако 
температурите се околу 18 степени. 
Примарните зарази се јавуваат во 
листот, а во подоцнежните фази се 
јавуваат секундарни зарази, од-
носно краставост на плодот, која 
е најголема закана за секој ово-
штарник со јаболка. Доколку во овој 
период немаме оптимална фун -
гицидна заштита, опасноста од при-
марните и секундарните зарази се 
зголемува прогресивно, а шансите 
за поправање на пропустите се 
мно  гу мали. Затоа, секоја сезона за 
заштита на јаболкото треба да за-
почне со т.н. зимско третирање про-
тив презимувачките форми на бо-
лести и штетници. 

Најдобро е ако тоа се направи со 
комбинација од бакарниот фунгицид 
NORDOX 75  WG и инсектицидот 
БЕ ЛО МАСЛО 98,5 ЕЦ. Оваа апли-
кација мора да се изврши со до-
волно количество вода, така што 
растенијата буквално треба да бидат 
ис капени со растворот. По за вршу-
ва њето на фенофазата „глувчи уши“ 
и почетокот на „розова пупка“, вед-
наш треба да се започне со спро -
ведување на превентивната про        -

грама и редовните апликации. 
Фун гицидот CHORUS 75 WG е 
системичен производ кој идеално 
се вклопува во програмата токму 
во овој период (се употребува во 
периодот од розова пупка до пре-
цветување). Карактеристично за 
фунгицидот CHORUS 75 WG е тоа 
што одлично дејствува и при ниски 
сре д нодневни температури (околу 
10оС) што е многу чест случај во 
пролетниот период, а го решава 
про  блемот и на веќе започната ин-
фек ција во насадот, со куративно 
деј ство (48 до 72 часа од почетокот 
на инфекцијата). Интервалите меѓу 
апли кациите во овој период се 7-10 
дена, што значи дека до крајот на 
цве  тањето треба да се извршат две 
до три апликации со CHORUS 75 WG 
(зависно од времетраењето на пе-
риодот од розова папка до крајот на 
цветањето). Доколку навремено сме 
ги извршиле сите апликации со сите 
потребни фунгициди, опасноста од 
појава на фузикладиум се намалува 
и до крајот на сезоната може да 
се вршат превентивни заштити со 
контактни производи (ХРОМОЗЕБ 80 
ВП, КАПТАН 50 ВП-ХП). l

Пишува: Зоран Голубовски, дипломиран агроном – 
„Хромос Пестициди“ Д.о.о. - Скопје
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НаднасловРУБРИКАСоВет оД „ХемомАК ПеСтИцИДИ“

Економски значајни болести, 
пред сè, на коскестите овошни 
видови (праска, кајсија, вишна, 
цреша, слива), а во последно 

време и на јаболчестите овошни видови 
(јаболка, дуња и круша) се: сушење на 
цветовите, рано кафеаво потемнување 
на плодовите кај коскестите овошни 
видови, Monilia Laxa, гниење на 
плодовите кај јаболчестото овошје, Mo-
nilia fructigena, гниење на плодовите 
кај дуњата, Monilia cydoniae.

Monilia Laxa е распространета 
во целиот свет. Кај нас редовно се 
појавува како причинител на сушењето 
на цветовите како и на раното кафеаво 
гниење на плодовите од коскестите 
овошни видови. Инфекциите на 
цветовите се остваруваат преку тол-
чникот и столпчето при што цветовите 
изумираат, венечните ливчиња пока-
фенуваат, овенуваат и се сушат. 
Габата од цветот, преку цветната др-
шка, навлегува во ткивото и нас-
тапува целосно сушење. Во случај 
на неколкукратни зарази, во текот на 
две до три години, овошките целосно 
изумираат. Раното кафеаво гниење на 
плодовите се развива поинтензивно 
во фазата на зреењето на плодовите. 
Тука се забележуваат тркалезни дамки 
со кафеава боја, во кои ткивото гние. 
Во услови на засушување, гнилите 
плодови заедно со мицелиумот што се 
јавува на нив, дехидрираат, стануваат 
суви, се збрчкуваат и стануваат тврди. 
Тие претставуваат опасност за следната 
вегетација.

Monilia Fructigena ги напаѓа гла-
вно плодовите од јаболчестите ово-
шки. Зафатеното ткиво брзо гние и 

добива кафеава боја. Гниењето се 
шири кружно и брзо, така што за 
кратко време го зафаќа целиот плод. 
Плодовите стануваат кафеави поради 
што се нарекува кафеаво гниење. При 
оптимална температура гниењето се 
развива брзо, за 7-14 дена целосно ги 
зафаќа плодовите. Гнилите плодови 
во природни услови дехидрираат, се 
сушат, се трансформираат во „мумии“ 
и остануваат на растението со години. 
Тие служат како главен извор на нови 
зарази.

Стручната служба на „Хемомак 
Пес тициди“ од Велес има идеални 
решенија за уништување на овие 
патогени. 

SIGNUM е системичен и превен-
тивен фунгицид со многу широк спек-
тар на дејство. За уништување на 
Monilia Laxa и Monilia Fructigena се 
користи во доза од 0,7 кг/ха. SIGNUM 
е нов комбиниран фунгицид на база на 
активните материи pyraklostrobin 67 г/
кг и boskalid 267 г/кг. Оваа комбинација 
на активните материи ефикасно го 
спречува 'ртењето на спорите, развојот 
на 'ртулечните цевки и оневозможува 
раст на мицелиумот, како и на 
спорулацијата.

INDAR е фунгицид со широк спектар 
на дејство. За уништување на Monilia 
Laxa и Monilia Fructigena се користи 
во доза од 1 л/ха. INDAR ја содржи 
активната материја fenbukonazol која ја 
инхибира биосинтезата на ергостерол 
во габите.

Најдобро време за примена на овие 
два врвни фунгициди е во фазата 
цветање и формирање на плод. l

Пишува: дипл. земјод. инж. Благојче Димитриев

Најдобро време за примена на заштитни мерки против 
оваа болест е фазата цветање и формирање на плод

Заштита од 
монилија кај 

овошките
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Битни параметри кои го одредуваат потребното количество на тутунско 
семе за сеидба – норма за сеидба се: квалитетните својства на семето, 
особено 'ртливоста и чистотата на семето, типот на леата, применетата 
агротехника во расадопроизводството, искористувањето на расадот (број 
на корнења), предвидената површина за садење, типот на тутунот, бројот 
на растенија на единица површина за садење, начинот на садење.

Производството 
на расад - основа 
за добар род

одгледување на тутунПоЛЈоДеЛСтВо

Приносот и квалитетот на тутунот во голема 
мера зависат од навременото производство на 
расад и неговиот квалитет. Здравиот расад, со 
добро развиен коренов систем, истовремено 

обезбедува висок принос и квалитет. Оттука произлегува 
и главната и основна задача на расадопроизводството, 
навременото производство на здрав расад со почитување 
и примена на сите операции и агротехнички мерки. Една 
од најважните е количеството на употребеното семе за 
сеидба. Количеството на семе употребено за сеидба, 
односно густината на сеидбата, влијае како врз бројот 
на растенијата во леата, така и врз самиот квалитет на 
расадот. Се поставува прашањето: кое е оптималното 
количество семе за сеидба, кое би овозможило развој на 
здрав, квалитетен расад, со истовремено квантитативно 
задоволување на потребите на единица површина.

Расадот што ќе се корне, треба да биде потполно 
здрав, испечен, уедначен и нормално развиен. Кај ори-
енталските тутуни расадот кој е подготвен за корнење 
има дожина 12-14 см мерено од кореновиот врат до врвот 
на лисјата, 5-6 развиени лисја и добро развиен коренов 
систем, додека кај крупнолисните треба да биде поголем, 
со должина 14-20 см, поради машинското садење.

Количеството на семе битно влијае врз неговиот 
квалитет, а тој се согледува преку димензиите на органите 
(корен, стебло и лист) како и преку други параметри.

Должината на стеблото се зголемува како што се зго-
лемува и количеството на семе за сеидба. Овде е карак-
теристично тоа што варијабилноста се намалува одејќи 
кон поголемата густина на сеидба, односно кај варијанта 
од 0,2 g/m2 се среќаваат ниски, но и високи растенија, 
додека кај останатите варијанти растенијата се повеќе 
изедначени.

Должината на коренот, за разлика од должината на 
стеблото, се намалува кон поголемата густина на сеидба. 
Ова, секако, е резултат на фактот што во текот на својот 
развој растенијата се ориентираат кон изворот на свет-
лина, а помалку кон почвата. Дебелината на стеблото се 
намалува одејќи кон варијантата со најголемо количест-
во семе, односно подолгите стебла се потенки.

Бројот на листовите, но и нивната големина се нама-

луваат одејќи кон варијантата со најголемо количество 
семе. Тој број се движи од 5,83 до 3,93 листа по растение. 
Ова е сосема логично бидејќи поголемиот вегетациски 
простор овозможува развивање на повеќе и поголеми 
листови, додека помалиот вегетациски простор и пови-
соко поставените листови условуваат рано изумирање 
на пониско поставените листови. Затоа, тогаш и нивниот 
број е помал.

 Вкупната зелена маса на расадот, но и зелена-
та маса на органите (лист, стебло и корен) се намалува 
одејќи од варијантата 0,2 g/m2 кон варијантата 0,8 g/
m2. Вкупната зелена маса се намалува во границите од 
4,26 до 1,39 грама/растение, односно со зголемување 
на количеството семе за шест пати, зелената маса се 
намалува за три пати.

Количеството на семето употребено за сеидба силно 
влијае и врз должината на расадничката етапа. Помала 
густина на сеидба овозможува поголем хранидбен и 
вегетативен простор за растението, помали конкурентски 
односи помеѓу растенијата што, пак, резултира со 
пократок расаднички период, односно порано стасување 
на растенијата за расадување. 

Варијантата со 0,2 g/m2 стасува за расадување за 50 
дена, додека кај варијантите при погуста сеидба овој 
период е поголем. Треба да се истакне дека во пооделните 

Пишува: проф. д-р Златко Арсов, асс. м-р Ромина Кабранова
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фази од расадничкиот период има мали разлики (фази: 
поникнување и вкрстување), односно без разлика на 
густината на сеидба, развитокот на расадот тече истоветно 
кај сите варијанти, но веќе кај фазата дигање на уши, а 
посебно и кај оформувањето на расадот, се покажуваат 

разлики. Имено, кај варијантите со над 0,4 g/m2 се 
забележа неизедначеност, при што подобро развиените 
растенија ги задушуваа послабо развиените. Во почетокот 
(поникнување и вкрстување) варијантите над 0,4 g/m2 
изгледаа нормално исполнети со растенија, додека оние со 
под 0,4 g/m2 изгледаа како да немаат доволен број растенија 
по единица површина. Како растенијата понатаму растеа 
и ги зголемуваа своите димензии (фази: дигање на уши 
и формирање на расадот) варијантите од 0,2 до 0,4 g/m2 
изгледаа оптимално исполнети со растенија, варијантата 
од 0,6 g/m2 беше релативно густа, додека варијантата од 
0,8 g/m2 беше густа како „четка“ со голем број, но слабо 
развиени растенија. 

 Се забележува дека со зголемување на количеството 
семе за четири пати, добиениот погоден расад се 
зголемува само за 1,7 пати. Кога густо ќе се посее, се 
добива бројчано повеќе, но нежен и слаб расад, со слабо 
развиен коренов систем, кој лесно подлегнува на болести, 
тешко се прифаќа на нива и дава слаби резултати. Исто 
така останува многу расад кој е неквалитетен. Многу 
ретката сеидба, пак, дава малку расад, често пати силно 

развиен, со пократко стебло, а многу развиени листови и 
како таков тешко се расадува, па и потешко се прифаќа. 
Значи, и двете крајности имаат негативен ефект. Од 
графиконот, исто така, се забележува дека за садење 
на еден декар површина под тутун (рачно садење, 
склоп 22.000 растенија), ако се применува варијантата 
0,4 грама се потребни 24 квадратни метри леи, додека 
ако се применува варијантата 0,6 грама се потребни 22 
квадратни метри леи или за 10% помалку леи. Речиси 
еднаков резултат се постигнува и кај варијантата со 0,8 
грама. Со понатамошно зголемување на количеството 
семе, бројот на квалитетен расад се намалува.

За успешно производство на расад е потребно да бидат 
исполнети следните услови: тутунско семе со 'ртливост 
поголема од 70% и чистота поголема од 99%; квалитетно 
подготвени леи од типот ладни високи леи; навремена и 
правилна примена на вообичаената – класична агротехника 
при производството на расад, што подразбира квалитетно 
подготвена леа, редовна примена на заштитни средства 
и нега на расадот. Навремена и правилна примена на 
вообичаената – класична агротехника при производството 
на расад, што подразбира квалитетно подготвена леа, 
редовна примена на заштитни средства и нега на расадот.

Според досегашните искуства потребното количество 
на семе треба да изнесува: За ориенталски тутуни (Прилеп, 
Јака, Џебел и Басмак) помеѓу 0,4-0,6 g/m2 или средно 0,5 
g/m2. За крупнолисните тутуни (Вирџинија, Берлеј) помеѓу  
0,15 до 0,30 g/m2 или средно 0,25 g/m2семе за сеидба. Или 
пак изразено во  количество потребно за садење за еден 
хектар тутун на нива нормативот изнесува:  најмалку 90 g/
hа за ориентален тутун, најмалку 40 g/hа за полуориентален 
тутун и најмалку 20 g/hа за крупнолисни сорти на тутун. 
Наведените количества се внесени и во членот 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун 
и тутунски производи (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.36 од 
23.03.2011 година).

Со наведните препораки  се добиваат економски 
заштеди кои се видливи преку помалата употреба на 
вештачки ѓубрива, хемиски средства за заштита и употреба 
на помало количество семе без зголемување на бројот на 
потребните леи за иста површина.
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Употребата на 
минералните 
ѓубрива 
зависи од pH  

Квалитет на почватаПоЛeДеЛСтВо

Често се случува во практиката, земјоделските 
производители да не се задоволни од аплицираните 
количества и видови минерални ѓубрива, затоа што 
не ги добиваат очекуваните економски ефекти. 

Земјоделците најчесто се сомневаат во квалитетот на 
ѓубривата, но има уште некои значајни причини за слабите 
економски ефекти од апликацијата на минерални ѓубрива, 
дури има и случаи на откажување од примена на ѓубрива.

Една од основните причини за неефикасноста на 
минералните ѓубрива е pH-реакцијата во почвениот 
раствор. При неповолна pH на земјата, аплицираните 
ѓубрива се трансформираат во неповолен правец на 
хемиски процеси непристапни за растенијата.

pH-реакцијата на почвата се одредува лабораториски со 
специјален апарат – pH-метар.

Што, всушност, значи pH на почвата
За да биде појасно за фармерите, pH значи дали земјата 

е екстремно кисела, неутрална, базична или екстремно 
базична. Во агрохемиската и педолошката литература се 
дефинирани 6-8 различни состојби на земјата и се проучени 
разните фактори кои влијаат на pH.

Фактори кои влијаат на pH на земјата се:
- почвениот тип и неговиот геолошки супстрат, 

неадекватната апликација на минерални ѓубрива, 
неадекватна вода за наводнување особено ако е помешана 
со индустриска односно технолошка вода, чадот од 
индустријата, посебно термолелектраните, киселите 
врнежи и др.

Има неколку лабораториски дефинирани вредности на 
pH на земјата и агрохемиски оцени на pH:

екстремно кисели почви pH 4,5 и под 4,5

многу силно кисели почви pH 4,6 до 5

Кисели почви pH 5,1 до 5,5

Умерено кисели почви pH 5,6 до 6,5

Неутрални почви pH 6,6 до 7,4

Слабо базни pH 7,5 до 7,8

Умерено базни pH 7,9 до 8,5

Силно базни pH 8,6 до 9,4

многу силно базни pH 9,5 и над 9,5

Пишува: проф. д-р Видоја трпески

Од посебно значење 
се и земјоделските 
култури кои успешно 
се развиваат на 
соодветна почва,  
така на пример, за 
компирот најповолна 
pH е 4,8-6,5, за 
јагодите pH 5-6, 
тутунот 5,5-7,5, 
луцерката 6,5-8, за 
јаболкото 5,7-8,2.

Каква е состојбата со pH на почвите во Македонија
Во досегашната четиридецениска практика од лабо раториските анализи на 

почвата, посебно во последниве 4-5 години, имаме констатирано разни состојби 
со pH на различни локалитети во Македонија.

За среќа, преовладува неутрална, умерено кисела и слабо базна, но за жал, не е 
мал бројот на подрачјата и парцелите каде што pH на почвата е екстремно кисела, 
многу силно кисела, силно базна и многу силно базна почва. На такви почви со pH 
не може да се очекува да се исплати примена на минерални и органски ѓубрива.

Дури ќе има и уште поголеми штети ако на такви почви примениме 
неадекватни ѓубрива од аспект на pH на применетите ѓубрива. И ѓубривата, исто 
така, поседуваат pH реакција.

Неадекватно ќе биде ако примениме кисели ѓубрива на екстремно кисели 
почви, многу силно кисели почви и кисели почви или базични ѓубрива на базични 
и многу силно базични почви.

При неповолна pH на земјата, аплицираните ѓубрива се трансформираат во 
неповолен правец на хемиски процеси непристапни за растенијата



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

Акција и реакција за „Моја земја”
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мисирки за една годинамисирки за една година
Сите мисирки 
струмичанецот 
Василис ги 
продава во 
албанија.  
тој вели дека 
цената за 
30-дневни 
мисирки кои 
достигнуваат 
околу еден 
килограм 
изнесува 
приближно  
250 денари

50.00050.00050.000
мисирки за една година

Пишува: 
александар Петрески

ОдгледувањетомисиркинеемногузастапеновоМакедонија,носепакпретста
вувадобарземјоделскибизнисодкојштоможедобродасеегзистира.тоагопо
тврдуваиВасилисКараколискојодгледувамисиркивострумичкотоселоВла
евци.

Задасиобезбедиегзистенција,Василисосновалсопственаконфекцијавострумич
киотрегион.Работата,ипокрајмногутевложувања,нетргналанајдобро,пазатоарешил
даинвестиравонештоновоипритоасепотсетилнастапкитенасвојоттатко.Предточно
50 години таткото на Василис одгледувал мисирки. Бил задоволен од одгледувањето
наовааживина,аголемделодискустватагипренелнасвојотсин.Иевегомоментот
когаситекоцкисесложуваат,идејатастаналакри
сталночиста,ажелбатазауспехнезапирлива.Ва
силисрешилдасевратинаосновата,дагоработи
онаштонајдоброгознае,односнодагопреземеона
штовонеговотосемејствосепренесувалоодколено
наколеноистаналпрвиотчовекштовоМакедонија
почналдаодгледувамисирки.Изминатата,2011го
дина,воселотоВлаевци,Струмичко,зелместопод
наем.тамујаизградилсвојатафармакојавоопштоне
езапотценување.Споредситестандарди,фармата
сепротегана800квадратниметрипокриенпростор,
а самиот објект изнесува 560 квадратниметри.На
овојпросторпочналдајаодгледувапосебнатараса
наиталијанскицрнимисиркиијаосновалфирмата
„Билисфарм“.Прватагодинанафарматаимал1.000

семеен бизнис на семејството караколисЖИвИнарство
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мисирки за една годинамисирки за една годинамисирки за една година

Дватаинкубаторисесокапацитет
од18.200јајцаикомплетно

гизадоволуваатпотребитена
фармата.Јајцатаодмисирките
гикористисамозаприплод.За
даизведеодјајцатаподмладок,

потребнисе28дена.Однив
25денајајцатапрестојуваатво

посебнипросториивокоигиима
ситепотребниусловизаразвојна
фетусот.Самопоследнитетридена
јајцатасечуваатвоинкубаторкаде
штосеизведуваатмалитепилиња.

Сезонатазарепродукцијакај
мисиркитетраеседуммесецииво

тојпериодвонајдобриусловиможе
дасепостигнатидо15турнуси.

Вообјектотсеинсталирани
автоматскипоила,а
прихранувањетонаживинатасе
вршинасекои4до5часа.
Задасепостигнемаксималната
килажанамисирката,односно
околушесткилограми,потребнисе
приближношестмесециивоовој
периодединкататребадаизеде
околу18килограмихранаилиеден
килограммесонатрикилограми
храна.
Соцелдагинамалитрошоцитеза
храната,односноконцентратите,
тојгипроизведувасам,а
основнитесуровини:соја,
премиксипченкагинабавуваод
дистрибутеривоземјава.Храната
требадасодржимногупротеини
коисепотребнизабрзразвоји
растнамисирката.

мајки,такаштоминататагодинауспеалдапроизведе50.000мисирки,бројкасоко
јаштосамиотсегордее.

Велидекауспеалситедагипродадеипокрајмногутепроблемисокоисесоочувал.
Еденоднајголемитепроблемибилотоаштовоземјаванемалолинијасопотребните
ХАСАПстандардинанашитекланицизаизвозвоземјитеодЕвропскатаУнија,пабил
принуденсвоетопроизводстводагонудинеобработено.Сепак,сонасмевканалицето,
задоволен,велидекатоанегопопречилодазастане,па90процентиодпроизводството
успеалдагоизвезевососеднаАлбанија.тојдодадеидеканамакедонскиотпазарсè
уштенемаинтерес за овој видмесо, иако станува збор за еднооднајквалитетните,

со нула проценти холестерол во својот состав.
За да ги намали трошоците на минимум, купил
и инкубатори во кои изведува нови генерации
со што полека затворил еден дел од кругот на
производство.Оваагодинамуевторасезонанапроизводство.Вомоментовнафармата
има700мајки,азанормалнооплодувањенамисиркитесоодносотнамашкиединкитреба
дабидееденспремадесетилиеднамашкаптицазаоплодувањенадесетженски.

„Бизнисотзасегаодидобро.Задоволенсумоддосегашнатаработа.Сомоменталната
ценанамисиркинотомесозаработувамдоволнозадасидозволамдуриидавработам
помошницибидејќимногуинвестирав,пасотоаиобврскитеоколуживинатасемногу
помали.Доволнимисе23помошници.Оваагодинаимам700мајкимисирки,норешив
дасеобидамивоодгледувањетопатки,павомоментовимами200единкиодоваараса.
Ценатаза30дневнимисиркикоидостигнуваатоколуеденкилограмизнесуваприближно
250денари.l

Покрајодгледувањетонамисирки
Караколисодгледуваипајки,такашто
нанеговатафармаима250пајки
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Со инвестиција од 
околу 32.000 евра, Бојан 

Стојановски од село Долно 
Соње, Скопско, е еден од 

луѓето кои се одлучиле 
својата егзистенција да ја 
побараат во оваа гранка. 

Тој и неговата сопруга 
започнале бизнис со 60 кози, 

но за една година успеал 
нивниот број да го зголеми 

на 125 и 150 јариња

Козарството 
повторно 

примамливо

СтоЧАРСтВо

Бојан Стојановски од село Долно Соње, Скопско, 
е еден од луѓето кои одлучиле повторно да 
ја заживеат оваа гранка во земјава, но и да 
започнат сопствен бизнис кој ќе му овозможи 

да ја обезбеди сопствената егзистенција. Заедно со 
својата сопруга, пред точно една година, се одлучиле 
токму за одгледување на кози. Откако добил 3.000 евра 
неповратни средства од државата, во соработка со 
странска донација, но и со сопствени средства, почнал 
да ја гради својата фарма. Изградил објект за козите 
од 270 квадратни метри, како и други помошни објекти, 
молзилиште, просторија за чување на млекото, на 
површина од 90 квадратни метри и ја основал фирмата 
„Алпинка Фарм“ ДООЕЛ с. Долно Соње. 

На почетокот почнал со 60 и за една година успеал 
нивниот број да го зголеми на 125 кози и 150 јариња. 
Вели дека бизнисот добро му оди и затоа сака да го 
прошири. Во моментов чека 40 кози да се окозат со што 
нивниот број набрзо ќе порасне. 

Козите на неговата фарма се мелези. Дел од 
мажјаците се по род чисти алпина-кози. 

Пишува: Александар Петрески



Според неговите пресметки, досега во својот бизнис вложил 
околу 32.000 евра, но нема да застане тука. Со подмладокот во 
иднина своето стадо сака да го зголеми на околу 500 грла, а со 
нив дневно да произведува околу 1.500 литри млеко. Планира 
да аплицира за средства од ИПАРД програмата како и од 
програмата за рурален развој. 

„Од 125 кози очекувам да добијам околу 220 јариња. Од нив 
триесет проценти ќе задржам, а останатите ќе ги продадам. 
Во април ќе имам и млеко за продавање. Со моменталниот 
број кози дневно произведувам околу 250 литри млеко. Во 
август и септември млекото кај козите се намалува и во овие 
месеци добивам околу 150 литри. Сега-засега немам проблем 
со продажбата на млеко и го продавам на една локална 
млекарница“, вели Стојановски. Тој оваа година планира да го 
догради објектот и да обезбеди доволно простор за зголемување 
на стадото на 500 грла, како и да обезбеди соодветни објекти за 
чување на кабаста и зрнеста храна. l
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Хранилки

објект за козите од 
270 квадратни метри

фармата на Стојановски



НаднасловРУБРИКА

Отпорна, 
продуктивна 
раса со 
мирен 
темперамент

Бел новозеландски зајак АГРоАЛтеРНАтИВА

Белиот новозеландски зајак е раса создадена во 
САД за потребите на тамошната зајачка индуст-
рија, а подоцна, поради своите добри карактерис-
тики, е распространет низ целиот свет. Се одлику-

ва со изразено бела боја со црвени очи. Крзното му е кратко 
и густо, а телото му е цврсто и збиено со добар распоред на 
месо во задниот дел. Возрасен зајак достигнува тежина од 
4,5 до 5 кг, но можно е нивната тежина да биде и поголема. 
Ова е отпорна раса со мирен темперамент. Женките се 
одликуваат со добра плодност и млечност. Како грижли-
ви мајки, можат лесно да одгледаат и до осум малечки во 
легло. Со посебна исхрана и други сместувачки услови, 
способни се да дадат и по шест легла во годината без фи-
зиолошки напор. Младите зајачиња добро напредуваат. За 
девет недели или 63 дена можат да достигнат и до 2 кг. За 
еден килограм прираст потребни се околу 2 кг концентрат 
и 1,5 до 2 кг квалитетно луцеркино сено, пресметувајќи ја 
и храната на мајката за време на бременоста и лактација-
та. Месото му е вкусно, со низок процент на маснотии, а 
висок процент на белковини, лесно сварливо и погодно 
за употреба за повеќе категории на корисници. Поради 
ваквите карактеристики, новозеландскиот зајак станува 
омилена раса и како миленик и како комерцијална раса 
за месо во чиста линија или како подлога за создавање на 
нови комерцијални хибриди. Нивната кожа е многу цене-
та во кожарската индустрија бидејќи лесно се бојадисува 
според модниот вкус.

Зајаците од расата новозеландски бел, калифорниски 
бел и нивните хибриди спаѓаат во среднотешките раси 
на зајаци кои најмногу се употребуваат во индустриското 
производство на месо од домашни зајаци. Овие зајаци се 
одликуваат со брз раст во споредба со останатите раси на 
зајаци. Прв пат се оплодуваат уште пред четиримесечна 
возраст кога достигнуваат 115 до 120 дена. По оваа возраст 
оплодувањето е тешко зашто женките брзо се згојуваат.

Колку пати во годината ќе се оплоди една женка, зависи 
од целите на сопственикот, односно дали тој повеќе сака 
брз обрт и брза амортизација на женките или употребу-
вање на женките за подолго време. l

Пишува: Иле Нанев, одгледувач на зајаци

Женките се 
одликуваат со добра 

плодност и млечност. 
Како грижливи 

мајки, можат лесно 
да одгледаат и до 

осум малечки во 
легло. младите 
зајаци за девет 

недели или 63 дена 
можат да достигнат и 

до 2 кг.
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Начини на оплодување
Интензивен циклус на оплодување: до 11 око-

тувања за една година. Оплодувањето на женката 
се врши од 24 до 36 часа по окотувањето. Процен-
тот на оплоденост и бројот на одгледани и одбиени 
зајачиња од едно окотување е понизок во според-
ба од полуинтензивниот циклус на оплодување, но 
како краен резултат, бројот на одбиените зајачиња 
е поголем поради поголемиот број окотувања. Ин-
тензивниот циклус се препорачува само при про-
фесионално одгледување на зајаци, со задолжи-
телно обезбедено квалитетна храна со која би се 
помогнало за брзо закрепнување на женките.

Полуинтензивен циклус на оплодување: обез-
бедува осум до девет окотувања во годината. Жен-
ките се оплодуваат 10 до 14 дена по окотувањето. 
Тоа е најшироко употребуваниот циклус на оплоду-
вање. Кај овој систем најдобро се запазува еконо-
мичноста и ефикасноста на фармата, но и хуманиот 
однос кон животните.

Екстензивен циклус: се добиваат 5-6 окотувања 
во годината. Новото оплодување се извршува по 
одбивањето на младите зајачиња. Овој начин се 
употребува првенствено во малите лични фарми 
каде што не се очекуваат некои посериозни еко-
номски резултати.

Се препорачува на големите фарми да се 
применува полуинтензивен циклус на оплодување.
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Наднаслов

Лутичињата – 
најотровни за 
коњот и овците

СтоЧАРСтВо

Фамилијата Ranunculaceae (лутичиња) опфаќа 
го лем број видови, а по веќето од нив содржат 
алка ло иди и други токсични материи во веге-
тативните и генеративните органи. Отровноста 

на повеќето видови се должи на присуството на материјата 
протоанемонин, која при сушење пре минува во помалку 
отровен ане монин т.е. неотровен анемонон и изо анемонска 
киселина. 

Истражувањата покажале дека отровот кај овие видови 
најмногу се создава за време на цветањето. Растенија се 
отровни за сите домашни животни, а голема чувствителност 
покажуваат коњите и овците. Тру ењата се манифестираат 
при консу мација на растенијата во свежа сос тој ба. 
Токсичноста на растенијата може да се намали при сушење, 
поради  испарливоста на ток сините. Често пати труењата 
кај домашните животни се со летален ефект.

Ranunculus acris L (остро лутиче) претставува повеќе-
годишно тревесто растение со висина од 30-100 см. Стеблото 
е исправено и силно разгрането со прилегнати влакна. 
Приземните листови се со долги дршки, длабоко прстесто 
засечени на 5-7 дела. Како што се оди кон врвот, листовите 
постепено се засечени на помалку делови и се сместени на 
пократки дршки, така што најгорните листови се седечки. 
Цветовите се многубројни, сместени на тркалезни цветни 
дршки, покриени со прилегнати влакна. Растението цвета 
од април до јуни. Венечните ливчиња се светложолти 
до сјајножолти. Плодот е оревче со краток клун. Расте 
покрај патишта, канали, бари, извори, по влажни ливади 
и пасишта. Кога годината е влажна, може да се појави 
масовно. Цветовите го претставуваат најотровниот дел на 
растението, по тоа следуваат листовите и стеблото. Според 
некои истра жувања, силажата која содржи околу 50% од 
ова растение, и тоа во фаза на цветање, не влијае штетно 
врз здравјето на говедата. 

Знаците на труење кај говедото се јавуваат 14 дена по 

консумацијата зелени растенија, а кај коњот обично по пет 
дена. Консумацијата на ова растение може да има и смртен 
ефект, но тоа зависи од повеќе фактори: живеалиште, 
годишното време, ста диумот на раст, количеството на из-
еде ни растенија и др.

 Имено, народниот назив „лутиче“ води потекло токму 
од фактот што тие може да предизвикаат „луто“ чувство 
на кожата. При консумација се јавуваат промени во 
дигестивниот систем кои се проследени со повраќање и 
крвава дијареа, понатаму следуваат промени во нервниот 
систем проследени со воспаление на мозокот кое на крајот 
завршува со депресија на мозочната функција (кома), 
запирање на ди ше њето и смрт. Отровите од лутичето се 
излачуваат во кравјото млеко. Труењата кај карниворите се 
исклучително на паша кога ги консумираат растенијата во 
свежа состојба, бидејќи во сува состојба, ова растение, како 
и останатите лутичиња, ја губи отровноста. Според едни 
истражувања, опасноста од труења со овој вид се ретки, 
затоа што на паша, домашните животни ги избегнуваат 
овие растенија поради остриот вкус. Но, според други 
истражувања, говедата ги избегнуваат само големите 
примероци, а ги консумираат останатите чиј мирис е 
прикриен од други растенија кои имаат појак мирис. Исто 
така, труењата се јавуваат кога добитокот пасе на оскудни 
пасишта или на ливади каде што овој вид е застапен во 

Пишува: доц. д-р елизабета мискоска-милевска, 
факултет за земјоделски науки и храна – Скопје

Истражувањата покажале дека отровот 
кај овие видови најмногу се создава за 

време на цветањето. овие растенија 
се отровни за сите домашни животни. 

труењата се манифестираат при 
консумација на растенијата во свежа 
состојба. токсичноста на растенијата 

може да се намали при сушење, поради 
испарливоста на токсините.

Делфинче
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голем процент. Труењата може да се забележат и кога 
пасиштето е поплавено, така што ниската трева е под вод, 
а над водата се забележуваат стебленцата на ова растение. 

Освен видот Ranunculus acris, за домашните животни се 
отровни и другите видови на овој род, како Ranunculus ar-
vensis (полско лутиче), Ranunculus repens (ползесто лутиче), 
Ranunculus ficaria, Ranunculus bulbosus (луковичесто 
лутиче), Ranunculus sceleratus (отровно лутиче) и др.

Helleborus odorus Waldst. Kit. (миризлив кукурек) прет-
ставува повеќегодишно тревесто растение со висина до 
60 см. Листовите се зелени и прстесто засечени. Цветот 
е голем и жолтозелено обоен. Ова растение се јавува во 
втората половина на зимата, често под самиот снег. 

Се среќава на разни места, во шумски заедници, по 
тревници и ливади, од низински до планински подрачја. 
Целото растение е отровно, а особено ризомот. Имено, во 
сите делови ова растение содржи гликозиди хелеборин 
и хелебореин. Хелеборинот е кумулативен отров, кој 
предизвикува воспаление на слузницата, гребење во 
желудникот, зголемено лачење на плунка, мачнини, 
повраќање, грчеви во желудникот, дијареа, неправилен и 
намален пулс, вртоглавица, пречки во видот и дишењето, а 
може да настапи и смрт. 

Обично животните го избегнуваат поради јакиот мирис и 
непријатниот горчливо-лут вкус кој предизвикува печење. 
Најчесто домашните животни го консумираат во сено. 

За разлика од видовите на родот Ranunculus, ток-
сичноста на ова растение не се намалува со сушење, 
односно и во сува состојба може да доведе до тешки 
труења на добитокот, посебно на коњите. Активните ма-
терии на кукурекот преминуваат во млекото на кравите и 
ваквото млеко е опасно дури и за човекот бидејќи може да 
предизвика нервни нарушувања, а штетно е и месото од 
затруените животни.

Aconitum napellus L. (јадиче) претставува повеќе-
годишно тревесто растение со висина до 150 см. 
Растението има исправено, влакнесто стебло, со прс-
тесто расечени листови. Цветовите се организирани во 
гроздесто соцветие, најчесто се виолетови, поретко модри, 
црвенкасти, бели или шарени. Ова растение цвета од 
јули до септември. Плодовите се многусемени оревчиња. 
Се среќава на влажни места, по ливади, покрај патишта, 
огради, на пасишта, во планински предели. Се одгледува и 
како декоративно растение.

Сите делови на ова растение содржат алкалоиди, 
а меѓу нив најотровен е аконитинот. Аконитинот е нај-
отровен алкалоид помеѓу растителните отрови воопшто. 
Смртоносната доза за човекот изнесува 3-6 мг. Најчести 
се труењата на планинските пасишта при консумација 
на свежи, а поретко исушени растенија. Се верува дека 
Aconitum napellus е најотровно растение во Европа. 
Најнапред предизвикува возбуда, а потоа врискање од 

радост. Уште при берење може да дојде до труење бидејќи 
сокот предизвикува осип по кожата. Ако дојде во допир 
со слузокожата, неизбежни се тешки форми на труење. 
Доколку се консумира дел од ова растение, устата и 
ждрелото губат секаков осет, следува мачнина, повраќање 
и дијареа, а целото тело може да се парализира. Ослабува 
функцијата на мозокот, како и на сетилата за вид и слух. 
Телесната температура се намалува и за неколку часа може 
да настапи смрт. Симптомите на труење се јавуваат многу 
брзо, најчесто за половина до еден час по консумацијата на 
растението. 

Delphinium consolida L. (делфинче, обична мамуза) 
претставува едногодишно тревесто растение чие стебло е 
обраснато со прилегнати влакненца. Листовите се расечени 
на линејни делови, а цветовите имаат модровиолетови 
чашкени ливчиња, од кои едното е издолжено во 
карактеристичен шпорест израсток. Цветовите се 
организирани во гроздесто соцветие. Семките се црни и 
рапави. Ова растение цвета од мај до август. Претставува 
чест и распространет плевел по нивите, необработливите 
места, во житарки, на стрништа, по лозови насади, на 
рудерални места, од низински до претпланински предели. 

Сите делови на растението се силно отровни. Ова 
растение предизвикува труења кај домашните животни. 
Забележани се труења со смртен ефект кај овци. 

Adonis vernalis L. (пролетен гороцвет) претставува 
повеќегодишно тревесто растение со дебел темнокафеав 
ризом. Од ризомот се развиваат 3-4 стебленца, кои 
достигнуваат висина до 40 см. Листовите се пересто 
засенчени на тенки линејни делови. На врвот од стеблото 
се формира крупен златножолт цвет. Цвета од март до мај. 
Пролетниот гороцвет претставува често плевелно растение. 
Расте по песокливи локации  и 
суви ливади. Ова растение содржи 
околу 20 кардиотоксични гликозиди 
(адонин, адонидин), сапонини, 
флавоноиди и др. Според некои 
автори, ризомот на пролетниот 
гороцвет содржи повеќе активни 
материи од зелените надземни 
делови. Ова растение е најотровно за 
време на цветањето, но отровноста 
се задржува и по цветањето. Доколку 
во сеното има 1% примеси од него, 
не треба да се користи за исхрана 
на добитокот. Труењата со пролетен 
гороцвет се манифестираат со 
мачнини, повраќање, дијареја, 
грчеви, бледило, нарушувања на 
видот, намалена срцева работа, 
отежнато дишење. l

мрзлив кукурек Пролетен гороцвет остро лутиче

Јадиче
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НаднасловРУБРИКА

Зголемен принос за 
100% со двоматични 
пчелни друштва 

Може да има толку различни видови на дво-
матично пчеларење колку што има пчелари, 
односно секој пчелар, доколку измени барем 
нешто минимално во својот вид на пчеларење, 

мисли дека пронашол свој начин на пчеларење и него го 
истакнува како најдобар.

Ќе наведам неколку начини на двоматично пчеларење 
кои се разликуваат еден од друг по некои карактеристики, 
за кои и науката дала свој суд. Во основа се работи за 
кошници со Л.Р. и Фараров тип кои содржат по десет 
рамки. Во последно време почнува да се применува 
и кај Роже-Делон кошниците, но овие кошници не се 
практични за ваков начин на пчеларење затоа што треба 
голема висина на кошницата (многу наставци), а тоа ја 
прави нестабилна самата кошница.

Кај ваквиот начин на пчеларење разликата се состои 
во потребните помагала во текот на годината, а тоа се: 
матична решетка, Снеглерова штица, мрежеста преграда 
која има улога на преградна штица (не е проодна), а има и 
лето и преградна штица (непроодна – глува) со отворено 
лето. Потребно е да се има што повеќе наставци во 
резерва, полни со рамки, по можност со младо изградени 
рамки и со сатни основи.

Подницата кај овие кошници пожелно е да биде 
мрежеста и да биде врзана со стеги за наставок (за 
селечко пчеларење). Под капакот на кошницата се наоѓа 
збег.

Кога сме кај составните делови, ќе ги наведам и 
предностите на ваквото пчеларење, иако за дел од нив беше 
пишувано во претходниот број. Финансиските вложувања 
во една комплетна кошница за двоматично пчеларење 
се помали за 30% отколку за две пчелни друштва заедно; 
приносите во двоматичното пчеларење се за 50-100% (па 
и повеќе) поголеми, отколку кога се работи за посебни 
кошници; двоматичните пчелни друштва ја искористуваат 
секоја паша, дури и ако таа е краткотрајна; ваквите 
друштва, кои се максимално развиени, се поотпорни на 
сите пчелни болести; потрошувачката на време околу 
ваквите суперјаки пчелни друштва во однос на слабите и 
среднојаките е помала за околу 50%; потрошувачката на 
храна во зима е помала бидејќи произведената топлина 
се користи взаемно;  може да се примени на селидбено 
или на стационарно пчеларење;  бара помал простор за 
сместување на пчеларникот; вкупните приноси на сите 
пчелни производи се недостижни со кој било друг метод 
применет во современото пчеларство; скоро и да не се 
јавува никаков роидбен нагон.

Покрај низата наброени и неспомнати предности, овој 
начин на пчеларење има и недостатоци. Товарањето 
и растоварањето на кошниците е тешко кога тие се со 
поголем број продолжетоци; ваквите кошници треба да 
имаат стабилен постамент за поставување на секаков 
терен; не може да се применува во кошници со ограничен 
простор бидејќи не може да се прошируваат и развиваат 
пчелните друштва (предвид доаѓаат само кошници со 
повеќе од 500 dm2 саќе во рамките); бара физички појаки 
пчелари, бидејќи наместо со рамки овде се работи со 
наставци полни со рамки.

Една Л.Р. кошница за двоматично друштво започнува 
од подницата, која би требало да биде со жично дно; 
едно друштво кое е сместено во два Л.Р. наставци, 
еден плодиштен и еден медиштен); Снеглерова штица; 
второто друштво во еден Л.Р. наставок; поклопна штица 
со хранилка од 3 до 5 литри и збег; капак на кошницата; 
матична решетка.

Пишува: Раде Каранфиловски,Советник за пчеларство при „Апи центар“ - Битола

Двоматично пчеларење во повеќекатни кошнициПЧеЛАРСтВо
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Покрај овие неизбежни составни делови на кошницата, 
потребни се уште најмалку 3-4 Л.Р. наставци или 5-6 
полунаставци, кои служат исклучително како медишни. 
Во овој начин на пчеларење е употребена Снеглеровата 
поклопна штица како разделен елемент помеѓу двете 
друштва. Кај овој вид пчеларење ќе почнеме со работа 
од зазимувањето. Волуменот на кошницата е 5 Л.Р. 
продолжетоци.

Зазимувањето е исто како и кај едноматичните 
друштва (Сл.1).

     Вака зазимени ја намалуваат потрошувачката на 
храна за помалку од 30% отколку едноматичните. Во исти 
услови горното друштво порано се развива користејќи ја 
топлината од долното друштво.

Треба да се почне со стимулирање 51 ден пред 
цветањето на багремот, ако тој е главна паша, но во 
нашите краишта многу ретко е главна паша. Околу 
25 април се ограничува матицата на еден плодиштен 
наставок. 

Кога багремот ќе почне да ги отвора своите пупки, 
се цеди медот од двете друштва кој претежно е од 
овошната паша или од маслената. Исцедениот наставок 
од помошното друштво се поставува под Снеглеровата 
штица, а во медишните наставци има и по неколку 
рамки со сатни основи. Се вадат Дулитовите хранилки и 
на нивно место се поставуваат рамки. Се отвораат сите 
влезови, а кога ќе се достигне принос од 2 кг нектар, 
во кошницата по втор пат се насочуваат пчелите од 
помошното друштво (II) преку Снеглеровата штица 

во просторот на производното друштво (I). Со второто 
одземање се одземаат околу 1 кг пчели. 

Пчелите од производното друштво (I) го складираат 
медот во наставок над матичната решетка, а матицата 
е под решетката. Пчелите од помошното друштво (II) го 
складираат медот под Снеглеровата штица, а последен 
се полни средниот наставок. Кога ќе се наполни 
средниот наставок околу 30%, се отвора кошницата и се 
разместуваат наставок кои се над производното друштво, 
а по потреба над матичната решетка се додаваат и нови 
медишни наставци кои можат да бидат и полумедишни 
(со висина на рамките од ½ од Д.Б.)

Поради големото оптоварување од главната паша, се 
намалува бројот на пчели во производното друштво. За 
да се ублажи ова, на 5-6 дена до завршувањето на пашата 
повторно се одземаат пчели од помошното друштво (II), 
кое е трето одземање на пчели. Со последното одземање 
на пчели од помошното друштво се губи нагонот за 
роење, бидејќи неговиот простор е многу тесен. Досега 
се одземени приближно 3 кг пчели.

Пред да се оди на друга паша, се одземаат наставци 
кои се полни со мед и одат на цедење. Ако нема наставци 
полни со мед, се пречекува следната паша со полупразни 
наставци.

При обилни паши често доаѓа до блокирање на 
матицата, па затоа го користам секое отворање на 
кошницата за да проверам каква е состојбата. Ако во 
плодиштето има рамки полни со мед, тие одат над 
матичната решетка, а на нивно место се додаваат празни 
рамки со сатна основа. Поради ова, во секое време 
потребно е да се има резервни рамки. 

По завршувањето на пашите се работи на производство 
на нови роеви, но претходно се одгледуваат матичници. 
Новите роеви (нуклеуси) се формираат со одземање на 
неколку рамки со пчели и легло, па со неколку такви 
рамки се формира нуклеус. На ваков начин пчеларел 
и познатиот екс-југословенски пчелар Иван Венер со 
сосема мала изменетост.

Заштита од вароата правам само два пати во годината, 
без разлика за каква кошница се работи. Првата 
заштита ја правам од периодот од 25 јули до 10 август 
и тоа со третирање со мравја киселина, трикратно, на 
секои три денa, три-четири пати. Бидејќи во тој период 
температурите се многу високи, т.е. повисоки од 27°С, 
третирањето го вршам навечер, во ноќните часови, штом 
температурата на воздухот ќе падне под 26°С.

Второто третирање го вршам по испилувањето на 
целото легло, односно во почетокот на ноември, со 
оксална киселина, која има голема моќ на уништување 
на вароата и тоа 95-97%.

Вароата, покрај незгодите, донесе и значајни измени 
во динамиката на развојот на пчелните друштва, а 
следствено на тоа директно влијае на техниката на 
пчеларење. l
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Пластична фолија за 
затоплување на пчелите

Совет на Драган КралевПЧеЛАРСтВо

Употребата на затоплувачки материјали е од ис-
клу чително значење за пчелната заедница во 
пролетниот период. Драган Кралев, пче лар од 
светиниколскиот регион, користи плас тична 

фолија. Според него, таа се прави на едно ставен начин. 
„Во текот на денот, кога пчелите излетуваат, се 

отвора кошницата и директно преку сатоносците се пос-
тавува пластична фолија која треба да се израмни со 
надворешните мерки на плодиштето. Преку фолијата 
повторно се поставува поклопната даска со веќе постојниот 
затоплувачки материјал од ноември и февруари. След  
ниот ден, околу 10 часот, кога пчелите почнуваат со 
излетувањето, треба да се извади поклопната даска така 
што фолијата останува на сатоносците“, вели Кралев.

Со набљудување на фолијата може да се забележи 
колкава е силата на пчелното друштво. На долната 
страна на фолијата постои кружен простор кој е потполно 
сув. На краевите на фолијата се гледаат кондензирани 
капки роса. Преку ноќ пареата од пчелното друштво се 
кондензира на целата долна површина на фолијата, 
така што уште во текот на ноќта пчелите ќе ги соберат 
кондензираните капки и ќе ги употребат за задоволување 
на потребите од вода на леглото и на возрасните пчели. 
Затоа овој дел од фолијата е сув во текот на денот. Кога 
температурите ќе станат повисоки, пчелите и останатите 
капки ќе ги соберат за истата цел и потоа ќе одат надвор 
да донесат вода. 

„За правилен развој на пчелното друштво треба многу 
вода, како за преку ден, така и за ноќе. Колку што е 
поголем сувиот дел од кругот на фолијата, тоа значи дека 
друштвото е појако и обратно. Ако целата површина е со 
кондензирана влага, тоа е знак дека друштвото е слабо 
и мали се можностите за негова иднина. Во тој случај 
треба фолијата да се извади и да се преземат мерки на 
санација“, вели Кралев.

Фолијата, вели Кралев, треба да се остави сè до 
почетокот на багремовата паша. Во втората половина на 
март често постои потреба за прихранување со сируп. Во 
тој случај фолијата треба да се повлече наназад за околу 
5-6 см. Тогаш на предната страна треба да се појави отвор 
од околу 3 см и низ него пчелите доаѓаат до хранилката 
во збегот. Дилемата околу затоплувањето на пчелните 
заедници не се доведува во прашање.

Затоплувањето кон крајот на март, поради интен-
зивниот развој на леглото. Основната улога на зато-
плувачкиот материјал е да се зачува направената топлина 
од пчелите во леглото, што резултира со намалување на 
потрошувачката на мед и ублажување на температурните 
осцилации, неповолното влијание на ветрот и големата 
влажност на воздухот“. l

 Пишува: Билјана Петровска-митревска 
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Природно ѓубривоЃУБРеЊе

Биохумусот претставува биоѓубриво што е добиено со 
преработка на арско ѓубриво со помош на калифорниски 
црви. Основна суровина при добивањето на биохумусот е 
арското ѓубриво кое може да биде кравјо, коњско, овчо или, 

пак, комбинација од нив и други шталски ѓубрива. При производството 
може да се користат и органски остатоци како што се остатоци од 
зеленчук, лисна маса, слама, како и искористени бали компост што се 
добиваат при производството на печурки.

Биоѓубривото што го создаваат калифорниските црви е најдобро 
органско ѓубриво, кое на растенијата им дава готови асимилативи, 
достапни веднаш по неговото внесување во почвата. Ова идеално 
органско ѓубриво може да најде широка практична примена во 
градинарството, овоштарството, лозарството, цвеќарството, шумарството 
и секаде каде што има потреба од органски или минерални ѓубрива.

Биохумусот, минувајќи низ органите на црвите, се збогатува со 
разновидни ферменти, витамини и микроорганизми. Црвите ги раз-
ло жуваат органските остатоци и го преработуваат во биоѓубриво, од 
кое растенијата лесно може да ги искористат основните елементи од 
кои го градат своето тело. Биохумусот е добра храна и за почвените 
микроорганизми кои од него создаваат директни асимилативи за 
растенијата. При користење на биохумусот не може да дојде до 
предозирање, а со тоа до „запалување“ на растенијата како што е 
случајот со арските и минералните ѓубрива.

Биохумусот е богат со енормен број разновидни микроорганизми 
што на тој му даваат карактер на ѓубриво кое врши силна биогенизација 
на почвата. Со својот состав (микробиолошки и хемиски) има силен 
позитивен ефект врз растот на растенијата. Докажано е дека ефектот 
на биохумусот е непроценлив, бидејќи има повеќекратно значење. 
Биохумусот овозможува зголемување на приносите и, што е најважно, 
производите кои се добиваат се здрави и неконтаминирани. Со него се 
врши биомелиорација на почвата, особено на оштетени и почви подлежни 
на ерозивни процеси. Со неговата употреба во почвата се внесуваат 
над илјада пати повеќе микроорганизми, кои вршат разложување на 
биоѓубривото и обезбедување на асимилативи за растенијата. Дејствува 
стимулативно и на почвените микроорганизми, па тие подобро се 
размножуваат и се многу поактивни. Со стимулирањето на почвените 
микроорганизми и внесувањето енормно многу микроорганизми, се 
врши биогенизација на почвата, а тоа значи побиогена односно поплодна 
почва.

Со неговата употреба се постигнува и подобар економски ефект, 
бидејќи се внесуваат 5-6 пати помали количества во почвата споредбено 
со арските ѓубрива, со што се заштедува гориво и работна рака.

Биохумусот помага за одржување и подобрување на структурата на 
почвата, а почвените честички се постабилни.

Со биохумус, 
поголеми 

приноси за 
најмалку 
20 отстоВо својот состав ова ѓубриво содржи 54,05% органски материи, 

28,80% пепел, 3,4% азот и 4,7% калиум.
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Примена во градинарството
При производство на расад потребно е неутрална подлога (почва или 
тресет) да се измеша со 10-30%  биохумус. 
Пред засејување (10-15 дена пред орање) се става 2 т/ха, па се 
заорува.
Кога растенијата ќе стасаат за расадување, најдобро е во дупките во 
кои ќе се стават растенијата прво да се стави 100-150 г. биохумус така 
што коренот на растението ќе биде во директен контакт со биохумусот.

Употреба при производството на јагоди
При садење се препорачува 100-150 г. 
биохумус по страк.
Прихранувањето се врши со две супени 
лажици биохумус по страк. 

Примена во лозарството
Во производството на лозови калеми пред садење се меша со земја 
500-700 грама биохумус на квадратен метар. 
При садење лозови насади на една садница се става 500-600 грама 
биохумус.
Прихранување на лозови насади се врши со 1-3  килограми биохумус 
по садница, во зависност од староста на лозата:  
до 5 години – 1 кг
од 5-10 години – 2 кг  
преку 10 години – 3 кг

Примена во овоштарството
Пред садење коренот на новата садница 
се натопува во каша од биохумус и вода.
При садење овошни дрвца се става 1-1,5 
кг  биохумус;
На дрва до 5 години се става 1,5-2 кг 
биохумус;
На дрва постари од 5 години се става 2-3 
кг биохумус

Примена во цвеќарството
За пресадување на цвеќе од саксија во 
саксија се користи 10-30% биохумус, а 
остатокот е хумусна почва или тресет.
Прихранувањето на цвеќе во саксии се 
врши со 2-3 супени лажици од биохумусот.

Тревници
Пред сеењето на тревата на веќе подготвената почва, треба 
рамномерно да се нанесе 200-250 грама биохумус на квадратен метар.
Прихранувањето се врши секој месец со додавање на 100-150 грама 
биохумус на квадратен метар.
Тревниците каде што се користи биохумусот се со поизразена зелена 
боја;
Намалено е количеството вода за наводнување;
Биохумусот може да се користи при садење и прихранување на 
секаков вид украсни цвеќиња, украсни дрвца и друг вид украсни 
растенија кои се користат при уредување на дворовите. Количествата 
што се користат при садење зависат од видот на растението како и од 
неговата старост. 
Растенијата кај кои се користи биохумус се поздрави, имаат 
поизразени бои и подобар изглед од растенијата кај кои не е користен 
биохумус.

Предност од употреба на биохумусот

Приносите кај растенијата третирани со 
биохумус се поголеми за минимум 20%;
Растенијата имаат поздрав и побогато 
развиен коренов систем, поголем број 
листови и крошната им е побујна;
Плодовите созреваат порано за 5-8 дена; 
Растенијата се поотпорни на сите видови 
болести;
Биолошка заштита од фитопатогените 
заболувања и инсекти;

Биохумус во течна состојба

Биохумусот може ефективно да се користи во течна 
состојба и притоа да даде одлични резултати. Во 10 
литри вода (без хлор) се раствора 1 литар биохумус, 40 
милилитри меласа (без сулфур), а може да се додаде и 
1-2 лажица рибино брашно (по желба).
Состојките се ставаат во поголем сад, во садот се 
поставува пумпа за воздух (може од аквариум или 
некој друг вид пумпа за поголеми количества) и 
се пушта да работи 12-24 часа. По завршувањето 
на аерацијата се процедува течноста и веднаш се 
аплицира (во следните 12 часа). Може да се аплицира 
фолијарно преку прскање на растенијата или пак со 
апликација во делот на кореновиот систем. 
Подготовката на овој начин овозможува развој на 
огромен број микроорганизми во течноста кои му 
помагаат на растението при апсорпцијата на хранливи 
материи и при подобрувањето на отпорноста на 
болести и штетници.

Во својот состав ова ѓубриво содржи 54,05% 
органски материи, 28,80% пепел, 3,4% азот и 4,7% 
калиум.

Со испитување на ова ѓубриво се покажа дека во 
биохумусот не се пронајдени фитопатогени микро-
организми, ниту пак зоопатогени организми. Според 
микробиолошкиот набој и хемиските анализи, био-
ѓубривото е силно биогено што дава гаранција дека ќе 
обезбеди добра биогенизација на почвата.

Во него нема нематоди, протози и фитопатогени 
бактерии и габи и притоа важно е да се напомене 
дека биоѓубривото покажа добри резултати во однос 
на голема водозадржливост, така што, по внесувањето 
во почвата ќе ја зголеми водозадржливоста на почвата 
што е многу важен фактор бидејќи растенијата имаат 
голема потреба за вода.

Биохумусот може да се употребува на неколку 
начини:

- Се расфрла по почвата (рачно или машински), а 
потоа се заорува;

- Се положува непосредно до коренот (при садење 
и расадување);

- Со трактор се отвора бразда, биохумусот се 
положува во браздата, а потоа се заорува; l
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НаднасловРУБРИКА

Отпадот кој се употребува во производството на пелети се 
добива во текот на пилењето на трупците и изработката на: 
штици, греди, ламперија, паркет и други производи од дрво

Евтино и 
практично 

загревање на 
пластеници
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отпадна биомаса за добивање на пелетицеПРоСАРД

Алтернативните начини за добивање енергија 
стануваат сè поактуелни бидејќи цената на 
енергенсите постојано е нестабилна и се 
покачува. Еден од начините за добивање на 

енергија е отпадната биомаса, која може да се користи на 
едноставен начин. Доколку нашето производство нема 
нуспроизводи и доволно количество биомаса, секогаш 
можеме да направиме анализа на поблиската околина 
и отпадната биомаса што можеме да ја искористиме од 
неа.

Токму тоа го направиле земјоделците Данаил Пала-
нков од струмичкото село Муртино и Дамјан Смилков 
од Богородица, Гевгелиско, кои откако увиделе дека 
многу финансии трошат за струја и нафта, решиле зато-
плувањето на пластениците да го прават со пелети кои 
самите ги произведуваат. Данаил е производител на 
зеленчук и расад, додека Дамјан произведува режан 
цвет во пластеници. Нивната идеја беше кофинансирана 

од ЦеПроСАРД во рамките на проектот „Агроенергија“ 
кој е поддржан од Шведската агенција за соработка и 
развој (СИДА).

 „Идејата беше поттикната од големите давачки 
за струја и нафта. Веќе размислував и за запирање 
на производството поради трошоците за загревање 
на пластениците. Производството расад е многу спе-
цифично и мора да биде во оптимални услови бидејќи 
тоа понатаму влијае на приносот. Затоа овој тип на 
загревање на пластениците е од особено значење, 
посебно во зимските периоди“, вели Данаил.

Системот за производство се состои од машина за 
производство на пелети од отпадно дрво (пилевина) 
и котел за употреба на пелетите. Произведените 
пелети се носат во котелот и оттука процесот е целосно 
автоматизиран, односно согласно внесените параметри, 
програмата самата се вклучува и ја контролира темпе-
ратурата во пластеникот. По загревањето на водата, 
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таа циркулира низ системот на цевки во пластеникот, 
се ослободува топлинска енергија и повторно се враќа 
во котелот на дозагревање. Печките за согорување на 
пелети се автоматски уреди за согорување. Потребна е 
електрична енергија за внесување на пелетите, кислород 
којшто е потребен за согорување и систем за изнесување 
на гасовите.

Отпадот кој се употребува во производството на 
пелети се добива во текот на пилењето на трупците и 
изработката на: штици, греди, ламперија, паркет и други 
производи од дрво. Во околината на Струмица има големи 
количества отпад од дрвни преработувачки капацитети 
кои се фрлаат или спалуваат. Со еден збор, се уништува 
енергија која може да се искористи, а воедно се загадува 
и животната средина.

Влажноста на пилевината треба да биде околу 12% 
со што се овозможува оптимална работа на машината за 

производство на пелети. Капацитетот на котелот е 60 kW 
и може да се примени за пластеник од околу 500 м2, а овој 
тип на котли можат да работат и на дрво, брикети, семки 
и друга биомаса. Пелетите може да бидат и од хартија, 
слама, сено, односно сè што има калорична вредност.

 „Најбитен елемент е тоа што во текот на вечерните 
часови нема потреба постојано да се ложи бидејќи 
системот автоматски повлекува (дозира) онолку колку 
што е потребно. Со едно полнење на резервоарот од овој 
тип, котелот може да работи и до 48 часа“, вели Дамјан. 

Земјоделските стопанства на Данаил и Дамјан се 
едни од неколкуте пилот-фарми во рамките на проектот 
„Агроенергија“, на кои во текот на 2012 година ќе се 
одржуваат обуки за сите заинтересирани лица кои 
сакаат подобро да се информираат за придобивките од 
обновливите извори на енергија. l

машина за производство на палети



На самата машина, како и во упатството за 
ракување, треба да се укаже на опасните места 
во резервоарот, кои можат да се јават за време 
на работата на сеалката. Треба да се осигурат 

опасните места на кои може да дојде до гмечење или 
пресекување во подрачјето на рачките на капаците на 
резервоарот за семе. Кога сеалката е во транспортна 
положба, маркерите и нивните носачи мора да се 
постават, да се прицврстат во таква положба да не можат 
да излегуваат од бочните габаритни мерки на сеалката.

Платформата, која служи исклучително за полнење на 
резервоарот, мора да се означи на сеалката и во упатството 
за ракување. За време на работата на сеалката не смее да 
се користи или, пак, треба така да се изведе што за време 
на работата на сеалката да не може да се користи.

Ако сеалката работи во агрегат со некоја машина за 
обработка на почвата, во тој случај мора да биде обезбедено 
опслужување на сеалката. За безбедно опслужување на 
сеалката може да се користат посебно поставени патеки 
или газилишта. За опслужување се смета и отворањето и 
затворањето на капакот од резервоарот.

Сеалките за прецизна сеидба, каде што погонските 
делови се вртат за време на движењето на сеалката, треба 
да се заштитат ако се поставени од надворешната страна 
на машината.

Кај сеалките со променливи секции од надворешната 
страна може да се монтира само оној погон кој е заштитен.

Пред почетокот на работата, сеалката треба детално 
да се прегледа и по потреба се затегнуваат одделните 
склопови и работни елементи.

Ако за време на сеидбата е потребно да се врши 
контрола врз работата на апаратите и другите делови на 
сеалката, работникот мора да се наоѓа само на местото 
што е предвидено за стоење или седење, кое мора да биде 

прописно заштитено.
 - Не е дозволено да се врши чистење на внесувачите 

на семе од насобрана трева или растителни 
остатоци, со нозе, раце или други предмети во 
текот на работата на сеалката.

 - При поставување во транспортна положба и при 
префрлање на маркерите, задолжително треба 
да се осигури од паѓање со поставување на 
сигурносните клинови или на друг начин.

 - Растојанието што го достигнува должината на 
маркерот никој не смее да го нарушува, т.е. никој 
не смее да се наоѓа во близина на зафатот на 
сеалката, за да не ги зафати и удри некој дел.

 - Помошните работници кои работат на технолошкото 
послужување на сеалката за полнење со семе мора 
да бидат запознаени со опасностите и мерките за 
заштита при работа со запрашено семе.

 - Семето кое е третирано со хемиски средства се 
внесува директно во сандакот на сеалката, а ако 
внесувањето е рачно, задолжителна е употреба на 
ракавици.

 - Семето кое е третирано со препарати, а е останато 
во сандакот, треба да се извади од сеалката и не 
смее да се употребува за исхрана на луѓето или 
животните.

 - Кај сеалките чија висина на полнење на сандакот 
е над 1,5 м, потребно е да има поставено скали со 
делови за движење при полнење.

 - Полнењето на сандакот со семе кај сеалките со 
поголем работен зафат кои имаат одделни секции 
не смее да се врши додека машината не застане.

Кај машините за садење каде што се врши рачно 
внесување, сите опасни места во подрачјето на движењето 
на рацете на човекот кој ја опслужува машината треба 
да се осигурат. Треба да се предвидат потпирачи за 
нозете на работниците кои треба да бидат така изведени 
што за време на работата нема да дојде до лизгање на 
нозете. На машината и во самото упатство за ракување 
треба да се укаже дека возењето на овие машини, со 
исклучок за време на садење односно ставање на расад, е 
забрането. Кај машините за садење кои имаат автоматско 

Заштита при работа со машините за сеидба, садење и расадување

меХАНИЗАцИЈА

Пишува: проф. д-р Драги таневски – 
факултет за земјоделски науки и храна - Скопје



1.  Закон за возила („Службен весник на РМ“ Бр.140/2008)
2. Правилник за единечно одобрување на возило („Службен весник на Рм“ Бр.16/2010)
3. Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, 

опремата, димензиите и вкупните маси и осното оптоварување на возилата („Службен весник на РМ“ 
Бр.21/2010)

4. Правилник за идентификација и за идентификација и оценка на техничката состојба на возила („Службен 
весник на РМ“ Бр.131/2009)

5. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за идентификација и за идентификација и оцена 
на техничката состојба на возила („Службен весник на РМ“ Бр.16/2010) 

6. Правилник за одобрување на земјоделски и шумски трактори („Службен весник на РМ“ Бр.134/2009)
7. Правилник за задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество 

во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на земјоделски, односно шумски 
трактори („Службен весник на РМ“ Бр.31/2010)

Појаснувања:

 - Законот за возила ги содржи основните одредби, надлежностите и преодните и завршните одредби.
 - Правилникот за одобрување на земјоделски и шумски трактори се однесува на одобрување на тип на нови 

трактори и нивни приколки.
 - Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возила се 

однесува на постапка која се спроведува за нови поединечни трактори и приколки кои се одобрени согласно 
ЕУ директивите за одобрување, како и на тракторите чиј тип е одобрен во Република Македонија.

 - Правилникот за единечно одобрување на возило се однесува на трактори кои не се од одобрен тип во 
Република Македонија или не се одобрени согласно ЕУ прописите за одобрување на цело возило.

 - Правилникот за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, 
опремата, димензиите и вкупните маси и осното оптоварување на возилата се однесува на техничките 
карактеристики и барања за одделните возила (вклучително тракторите и нивните приколки).

 - Правилникот за задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество 
во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на земјоделски, односно шумски 
трактори се однесува на опремата што треба да ја поседуваат возилата. l

Законски прописи кои се однесуваат на 
земјоделската механизација 

внесување треба да се осигурат погонските елементи од 
надворешната страна на машината.

 - Возењето кај расадосадачката е дозволено само 
за време на расадување на растенијата и тогаш 
треба да се користат предвидените места за таа 
намена.

 - Во текот на расадувањето расад, тракторот треба 
да има придушувач на звукот (ауспух) вертикално 
насочен.

 - На расадосадачката на која се наоѓаат работници 
треба да има звучен сигнал со кој работниците ќе 

го известуваат возачот на тракторот по потреба да 
застане.

 - При вртење на расадосадачката, работниците 
може да останат на седиштата под услов возачот 
да го намали движењето на тракторот и треба 
внимателно да ракува со механизмот за подигање 
на тракторот.

 - За време на ставање на расадот во машината, 
тракторот треба да биде изгаснат, а за време на 
транспортот, на машината не смее да се наоѓа 
никој. 
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Правилно и неправилно возење на трактор










