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Годишно обраќање
ФФРМ

Федерацијата на фармерите на РМ, како невладина 
организација која ги обединува и застапува правата 
и интересите на земјоделците, на крајот од секоја 
година прави анализа за сето она што се случувало 

во земјоделството и на ваков начин ги дефинира своите 
понатамошни активности во полето на своето дејствување. Она 
што би можело да го истакнеме е дека оваа година се направени 
голем број промени кои се чувствуваат во земјоделството. Кога 
станува збор за легислативата, донесена е Петгодишна програма 
за субвенционирање која треба да даде нова насока на развојот 
на земјоделството. �е �армонизираат многу закони, се даде мож� �е �армонизираат многу закони, се даде мож�
ност на стопанството да се ревитализира и сето ова бара доб�
ро развиени капацитети за спроведување, но сепак треба да се 
работи. Најголема предност е тоа што се препозна вредноста на 
македонското земјоделство и неговите компаративни предности, 
така што со инвестирањето и вложените пари (преку субвенци�
ите, Програмата за рурален развој и ИПАРД�програмата) се до�
даде вредност на земјоделското стопанство. Распределбата на 

земјоделското земјиште е една од позитивните активности. Легализацијата фармите, исто така, е важен процес во 
земјоделството. Што претставува ова за земјоделството? Тоа значи дека на повеќе од четиристотини илјади објекти 
им се дава можност да станат конкурентни. Покрај легализацијата на фармите, многу важен процес е и легализа�
цијата и регистрацијата на тракторите. Зошто? Затоа што ќе се реши проблемот на десетици илјади трактори и тие ќе 
стекнат свои сопственици. Во сите овие процеси и нивното воспоставување активно беше вклучена Федерацијата и 
со своите капацитети им стои на располагање на земјоделците за подобро да ги разберат новите законски промени. 
Една од придобивките во изминатите години е поддршката на земјоделските стопанства низ различни форми на 
поддржување и понатаму како организација ќе работиме за квалитативно распределување на постојните средства и 
создавање на конкурентен македонски земјоделец.

претседател      на ФФРМ

Претставници од Федерацијата на фармерите 
на РМ присуствуваа на средбата со заменик�
министерот за земјоделство, Зоран Коњановски, 
на којашто се разговараше за актуелни проблеми 

во пчеларството. Пчеларите истакнаа дека се чувствуваат 
негативните ефекти од климатските промени и нивното 
влијание врз загубите во пчеларството и побараа 
изнаоѓање на заедничко решение за ублажување на 
состојбите.

Од страна на ФФРМ се побара и заштита на пчелите од 
современата болест ноземоза, односно оваа болест да има 
ист третман како и болеста американски гнилеж. Во врска 
со заштитата од болеста ноземоза, Федерацијата побара 
од Агенцијата за �рана и ветеринарство да влезе во 
годишната наредба за здравствена заштита на животните. 

На средбата се разговараше за формирање на 
потсекторска група за пчеларство и правилник за откуп и 
продажбата на мед и пчелни производи. l

Реализирана средба со 
заменик�министерот за 
земјоделство, Коњановски, 
за проблемите во 
пчеларството
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�епак сè уште се чувствуваат слабости во ад�
министрацијата и во слабото следење на новите 
те�ничко�те�нолошки достигнувања; во борбата со 
климатските промени и појавата на нови болести и 
штетници; поскапувањето на основните директни 
трошоци во делот на производството. �è уште се 
чувствува непочитувањето на договорите помеѓу 
производителите и трговците и затоа ќе посветиме 
уште поголемо внимание на процесот и развојот на 
кооперативното здружување. Федерацијата на фар�
мерите на РМ, приближувајќи се до своето полно�
летство, гради и свој медиумски бренд, кој не само 
што е препознатлив во државата, туку и надвор од 
неа, а тоа е брендот „Моја земја“. Ова списание 
прерасна во вистински буквар за земјоделците и 
сите лица кои сакаат директно или индиректно да 
се информираат во делот на земјоделствто. Е�ото 

на „Моја земја“ се рефлектира преку веб�страната ����.���.�� за што доволно говори податокот од �5 илјади поеди�����.���.�� за што доволно говори податокот од �5 илјади поеди�.���.�� за што доволно говори податокот од �5 илјади поеди����.�� за што доволно говори податокот од �5 илјади поеди�.�� за што доволно говори податокот од �5 илјади поеди��� за што доволно говори податокот од �5 илјади поеди� за што доволно говори податокот од �5 илјади поеди�
нечни посети и 70 илјади преземени документи од веб�страната.

Разликата од другите земјоделски организации е развивањето на една активност на директно учење на земјо�
делците и остварување на бизнис�контакти, а тоа се саемските манифестации. Преку 500 земјоделци беа дел од 
саемите во Турција, �рбија и Грција. Препознатливата разлика од другите организации е тоа што Федерацијата ги 
истакнува квалитетите на жените и младите во земјоделството. 

Федерацијата не би била ова што е ако ја немаме вашата поддршка. Би сакале да се заблагодариме на нашите 
донатори, научни институции, владини институции, бизнис�секторот, земјоделците и, секако, вам, медиумите, кои 
постојано нè следите, нè критикувате и заеднички успеваме да ја постигнеме целта за навремено информиран земјо�
делц. Во следната година продолжуваме да се надградуваме и да работиме и само обединети, информирани и едуци�
рани ќе можеме да се спротивставиме на предизвиците што нè очекуваат. l

претседател      на ФФРМ
на Андрија Секуловски

Претставници од Федерацијата на фармерите 
на РМ присуствуваа во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство каде 
што се одржа состанок на �оветот за земјо �

делство и рурален развој, на кој се разговараше за Пред�
лог�законот за консолидација на земјоделското зе мјиште.

Федерацијата на фармерите на РМ смета дека треба 
се риозно да се пристапи за реализацијата на оваа 
проблематика.

„Треба да се изнајде начин за пристап кон мини�
мизирање на проблемите што ќе се појават при самата 
реализација. Затоа, како Федерација на фармерите на 
РМ, сметаме дека треба да се реализира работна средба 
на која ќе се разгледаат позитивните и негативните 
страни од Предлог�законот. Најголемо внимание треба 
да се посвети на информирање на сопствениците 

на земјоделското земјиште за придобивките од оваа 
активност. Тоа значи окрупнување на правилни парцели, 
решавање на имотно�правните односи, унапредување на 
земјоделското производство, поголема експлоатација на 
земјоделското земјиште преку воведување на те�ничко�
те�нолошки достигнувања и агро�помоте�нички мерки, 
ефикасно и конкурентно производство, зголемена свест 
за намалување на трошоците при капитални инвестиции 
за патна инфраструктура, системи за наводнување и 
одводнување и други објекти кои се од витално значење 
за производствениот регион. И она што е најбитно, ФФРМ 
истакнува дека ќе се создаде реална пазарна вредност 
на земјоделското земјиште кое понатаму ќе биде предмет 
на оправување во земјишната банка“, вели Андрија 
�екуловски, претседател на ФФРМ.  l

ФФРМ присуствуваше на состанок на 
Советот за земјоделство и рурален развој
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Федерацијата на фармерите 
на РМ, по повод празниците, 
оствари средби со своето 
членство. �редбите се 

реализирани со членовите од 
прилепскиот, битолскиот, преспанскиот, 
струмичкиот, кочанскиот, скопскиот 
и тетовско�гостиварскиот регион. 
На средбите се разговараше за 
актуелните проблеми и предизвици, 
како и за активностите што треба да се 
спроведуваат во претстојниот период. 

�поред земјоделците, и понатаму 
е проблем откупот на производите 
и непочитувањето на договорното 
производство. Проблемите што ги 
истакнаа земјоделците најмногу се 
изразени во сточарството во врска 
со поскапувањето на сточната �рана 
и ниската откупна цена на млекото. 
Од страна на тутунопроизводителите 
беше истакнато дека откупот поминува 
во најдобар ред со мали проблеми во 
одделни региони околу прикажувањето 
на вага. Јаболката, односно нивната 
продажба, ги загрижува земјоделците 
бидејќи има амплитуди во цената на 
продажба. Пчеларите го истакнаа 
проблемот со мечката и бараат помош 
од владините институции. Земјоделците 
бараат поголема едукација околу 
заштитата и одгледувањето на нивните 
производи. Проблем е и зимската зелка 
во валандовскиот регион бидејќи откупот 
се одвива со слаб интензитет.

Од страна на раководствто на ФФРМ 
им беше потенцирано ваквите проблеми 
директно и навремено да се адресираат 
во организацијата за да може да се 
интервенира.

Претседателот на ФФРМ, Андрија 
�екуловски, потенцира дека 
окрупнувањето на македонскиот 
земјоделец, едуцирањето, 
информирањето и неговото 
здружувување, како и добивање поволни 
кредити со ниски камати, ќе бидат дел од 
областите на кои интензивно ќе се работи 
во текот на оваа година. l

ФФРМ  
на 
средби 
со 

членство
своето

Велес Битола

Ресен Свети Николе

Неготино Струмица

Охрид
Кочани

Скопје

Прилеп

Гостивар Тетово
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Малите зали�и на жито, влијанието на климатските промени, 
порастот на цената на нафтените деривати, сето ова има 
влијание на цената на пченицата, којашто е во пораст. 
Мартовскиот фјучерс (стандардизиран договор за купување 

и продажба на одредено количество стока по утврдена цена и 
одреден рок во иднина) на светските берзи покажува пораст за 4,94 
кај пченицата и 3,69% кај пченката.

Порастот на цените на американската берза имаше влијание и на 
Париската берза каде што цената на пченицата според фјучерсот е 
покачена“ за 0,�1%, а кај пченката за 2,12%. l

Цената на пченицата
на берзите расте

Дваесет и седум земјоделци, преку Федерацијата на 
фармерите на РМ и Тујап ферс турски саеми присус�
твуваа на седмиот меѓународен саем за земјоделс�
тво – AGRO AEUROASIA FAIR 2013 во Турција кој се 

одржа во периодот од 9 до 11 јануари во Истанбул. �аемот кој 
се простираше во шест �али овозможи на земјоделците да ги 
видат најновите трендови во земјоделската ме�анизација и 
те�нологија, системи за наводнување, еколошко земјоделс�
тво, информатика во аграрот и други земјоделски области 
и гранки. Ова е четврти саем во Турција што го посетуваат 
земјоделците преку ФФРМ и Тујап ферс. На ваков начин се 
овозможува поголема соработка и размена на искуства, како 
и осознавање на нови те�нологии кои се неоп�одни за раз�
војот на земјоделството. l

Федерацијата на фармерите на РМ одржа средба 
на којашто се разговараше за појаснување на 
одредени термини и одредби од Предлог�законот 
за кооперативи. Главните дискусии и забелешки 

беа насочени на дејностите на земјоделските задруги, 
одредување на обемот на земјоделската задруга, бројот на 
минимум основачи на задругата, одредување на производните 
капацитети на членовите на земјоделската задруга, како и 
обврската за задолжителна ревизија на земјоделската задруга. 
На средбата присуствуваа  претставници од Министерството 
за земјоделство, претставници од задругите, претставници кои 
планираат да формираат задруги, професори и консултанти. l

Работна средба во ФФРМ за предлог-
законот за кооперативи 

Земјоделците – дел од 
истанбулскиот 
земјоделски
саем
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ГРАДИНАРСТВО

Традиционално, по божиќните празници, рано град�
инарите први ја почнуваат новата реколта со лута 
пиперка. Пикираниот расад од лута пиперка се 
расадува во оранжериите и пластениците. Особено 

внимание при одгледувањето на лутата пиперка треба да 
се обрне на условите. 

Највисоки приноси се постигнуваат при дневна те мпе�
ратура од 25ºC, а ноќна 20ºC и температура на почвата од 
25ºC.

Оптимална температура за одгледување во заштитен 
простор при сончеви денови е 25�2�ºC, а при облачно 22�
25ºC.

Температурата не смее да падне под 16ºC и не треба да 
има големи температурни амплитуди помеѓу дневната и 
ноќната температура.

Релативната влажност треба да биде 60�70%, а вла жно�
ста на почвата 70��0% од максималниот воден капацитет.l

Пишува: Стојан Глигоров, АПРЗ – Струмица

Како до добар и 
квалитетен принос на 

лута 
пиперка 
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Ѓубрење: 

�вежо арско ѓубре (октомври или ноември);
Прегорено арско ѓубре (февруари и март): 40�50 т/�а.
Кај раноградинарското производство овие активности се изведуваат порано.

Сеидба 
За 1 �а е потребно да се обезбедат 55.000�60.000 растенија расад. За рано 
производство е потребно 20�25 грама семе за 1 м2, за среднорано и доцно 
производство 12 грама семе за 1 м2. �емето се покрива со дезинфициран и 
просеан компост или тресет во слој од 1,5 см. �емето треба да се покрие со 
три пати подебел слој од пречникот на семето. При�ранувањето на расадот 
се спроведува два пати. Прво во фаза на првите два постојани листа и втор 
пат 15�20 дена подоцна. На десет литри вода се ставаат два грама азотно 
ѓубре (КАN) и четири грама суперфосфат и со таа суспензија се поливаат 3 
л/м2. Потоа расадот се измива со чиста вода. При�ранувањето се извршува 
при облачно време или приквечер – фолијарно. Добар расад е од 15 до 1� см, 
со 6�� добро развиени листа, стеблото треба да биде збиено и еластично, со 
добро развиен коренов систем и бочни коренчиња.

Расадување
Кај крупните сорти расадувањето во редови е 70��0 см (меѓуредово) x 30 см 
(редово); 
расадување во дворедни ленти: 90 (меѓуленти) x 60 (лента) + 60 x 30 (редово).
Расадувањето на тип на шипка или лута пиперка е 60 см (меѓуредово) x 25 см 
(редово); 
расадување во дворедни ленти: 70 (меѓуленти) x 40 (лента) + 40 x 25 (редово).
Окопувањето треба да се направи 15�20 дена по расадувањето. При�ранување 
се врши два пати: 25�30 дена по расадувањето со КАN во доза од 300 кг/�а, 
а вториот пат 20�25 дена по првото при�ранување во време на интензивното 
растење на плодовите, а со комбинација од азотни и NPK ѓубрива. Практично 
значи дека треба да се земат 200 кг/�а КАN и 200 кг/�а NPK (10:30:20 или 
15:15:15). Ако е потребно, се врши трето при�ранување по првата берба на 
те�нолошки зрелите плодови со иста мешавина во количество од 300 кг/�а. 
Во секој случај, препорачливо е да се врши агро�емиска анализа на почвата, 
како и проверка на pH и EC вредности за да се препорача соодветна при�рана 
и додавање на макроелементи и на микроелементи кои се потребни во фазата 
на развојот на растението. При�ранувањето се врши заедно со наводнувањето 
преку системот капка по капка. Многу е важно да се знае дека многу поголем 
проблем се случува со повеќе при�ранување отколку со помалку, бидејќи 
�раната може многу лесно да се додаде, а тешко и ризично е да се врши 
нејзино измивање. Што се однесува до заштитата, се препорачува таа да биде 
превентивна и да почне уште со самото расадопроизводство. Препораките за 
заштита се општи без дијагностицирање на болеста.
Пред употребата на пестицид, производителот задолжително треба да го 
прочита упатството за употребата на препаратот, како и каренцата и времето на 
примената.
Наведените препораки спаѓаат во доменот на стручно лице.

Наводнување
Влажноста на почвата треба да биде 70��0% од максималниот воден капацитет. 
Највисок принос се постигнува со температура на водата 20�22ºC. Од средината 
на јуни до крајот на август треба да се наводнува на секои 7�10 дена. При 
прекумерно наводнување, посебно на тешки почви, заостанува порастот, 
лисјата жолтеат, цветовите паѓаат. Особено внимание треба да се обрне при 
раното производство на пиперка во заштитен простор и при контролирани 
услови. Препорачливо е почесто наводнување, но со помало количество вода. 
Прекумерното наводнување со вода доведува до зголемување на ризикот од 
напад на болести.

Берба
Бербата кај краткоплодни сорти се изведува 60�65 дена по расадувањето. �орти 
со лути плодови се собираат 15�20 дена порано (40�45 дена по расадувањето).

лута 
пиперка 



10 | МОЈА ЗЕМЈА

Наднаслов

Правилна ис�рана на 
лубеницата и дињата

ГРАДИНАРСТВО

Ис�раната е сложен и долготраен процес кој се состои од основно ѓубрење и 
при�рана, кој понатаму го делиме на при�рана преку коренот (обично по пат на 
системот капка по капка) и фолијарна при�рана и така создаваме предуслови за 
постигнување на високи резултати на принос и квалитетен плод.

Во ис�раната мораме да посветиме внимание на употребеното количество ѓубриво 
и на неговиот состав. Најчести грешки при ис�раната на лубениците и дињите се 
форсирањето на азотот, а се штеди на калиум и лошо се дозира потребното количество. 
За да ги намалиме можностите за грешки, сакаме да предложиме програма за ис�рана 
која неколку години се користи од голем број фармери во Европа.

Количеството на ѓубрива за при�рана многу зависи од основното ѓубрење, временските 
услови, типот на земја и од нејзиниот �емиски состав.

Затоа е многу важно добро да се познаваат растенијата и да се следи нивниот развој, 
така што врз основа на нивното однесување и изгледот, по потреба ќе се коригира 
програмата за при�рана. Фолијарната при�рана е многу важен додаток и се препорачува 
нејзина примена доколку посевот ни го дозволува тоа. Најголема важност овој вид 
на при�рана има во почетната фаза на развојот на растенијата, во вегетацијата, пред 
формирањето на плодовите и во фазата на гоење. l

ЛУБЕНИЦА                                                      (кг/ха/неделно)

Основно ѓубрење Agromaster 19+5+20+4 Mgo

350-400 кг/ха

Фаза на развој резервоар  А кг/ха/неделно Резервоар Б кг/ха/неделно

Вкоренување Solinure 9 40-50 / /

Почетен раст до 
заврзување неколку 
плодови

Solinure 5 40-70 Ca(NO3)2 10-15

Пораст на 
плодовите до 
големина од 50-60%

Solinure 4

Universol Blue

30-50

10

Ca(NO3)2 10-15

Последна фаза на 
гоење и берба

Solinure 1 45-70 Ca(NO3)2 10

Табела1. Исхрана на лубеница, пресметка преку површина

Диња(кг/ха/неделно)

Основно ѓубрење Agromaster 19+5+20+4 Mgo

200-300 кг/ха

Фаза на развој резервоар А кг/ха/неделно резервоар Б кг/ха/неделно

Вкоренување Solinure 9 40-50 / /

Почетен раст до 
заврзување неколку 
плодови

Solinure 5 40-70 Ca(NO3)2 10-15

Гоење на плодот и 
берба

Solinure 4

Universol Blue

34-60

6-10

Ca(NO3)2 10-15

берба Solinure 1 50-80 Ca(NO3)2 0

Табела2. Исхрана на диња, пресметка преку површина

Пишува: Стефан Димковски 



Сузбивање на 
плевели во 
житни култури

ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ

Полјоделските култури кои се сеат во густ склоп, како што се 
пченицата, јачменот, ʼржта, овесот, кај нас се одгледуваат 2�3, па и 
повеќе пати на една иста површина. Поради тоа, покрај примената 
на превентивни и редовни агроте�нички мерки, употребата на 

�ербициди во борба против плевелите е од многу големо значење, бидејќи 
во овие култури не е можно меѓуредово култивирање и рачно окопување. 
При средна заплевеност, приносот се намалува за околу 20�30%, додека 
при поголема заплевеност, тој се намалува многу повеќе. MARATON 375 
SC е �ербицид во облик на концентрирана емулзија, се применува со 
нанесување врз почвата или листовите за сузбивање на едногодишни 
теснолисни и широколисни плевели кај есенска пченица, есенски јачмен, 
есенско тритикале и 'рж. Оптимално време на третирање е наесен по 
сеидбата, а пред никнувањето или по никнувањето на житарките во фаза 
на 1�2 листа. Третирањето на есенската пченица и на јачменот може да се 
врши и во фаза на 3�4 листа на житарките, ако плевелите се во фаза на 
поникнување, во доза од 4 л/�а. PALLAS 75 WG е нов системичен �ербицид 
за сузбивање на теснолисни и широколисни плевели во житарки. PAL-
LAS 75 WG се препорачува за употреба кај пченица, 'рж, тритикале, а не 
се употребува кај јачмен. Овој �ербицид се употребува во фаза BBCH 12 до 
32, односно од два листа до целосно формирано и видливо второ коленце 
во доза од 250 г/�а во tan� �ix со адитивот DASSOIL во количество од 0,5 
л/�а. LANCELOT SUPER е нов �ербицид наменет за примена во житарки 
по никнувањето, кој многу успешно сузбива важни едногодишни и 
повеќегодишни широколисни плевели. LANCELOT SUPER се употребува во 
доза од 30�33 г/�а со потрошувачка на вода од 100 до 400 л/�а. Хербицидот 
може да се примени од почетокот на братимењето до стадиумот на видливо 
второ коленце – почеток на вретенисување без страв од оштетување на 
посевот или намалување на приносот. Оптимално време на примена е кога 
плевелите се во стадиум 2�� листа. LANCELOT SUPER може да се применува 
и на температура од 5º�. ARRAT е селективен контактно�системичен 
високоефикасен �ербицид во облик на водорастворливи гранули WG, 
наменет за сузбивање на најважните широколисни плевели во пченицата 
и јачменот. Тој во стрните жита (пченица и јачмен) се применува кога тие 
се во фаза од три листа до појавата на првото коленце, додека плевелите 
се во фаза од 2 до 6 листа. Количеството на примена на �ербицидот е од 
0,15 до 0,2 кг/�а со употреба на 200�400 л/�а вода. Покрај �ербицидите, за 
комплетно висок и сигурен принос е потребна употреба на фунгицид DUETT 
ULTRA. Тој е системски фунгицид со широк спектар на дејство. Во пченица 
и јачмен ги сузбива предизвикувачите на економски најзначајните болести: 
пепелница, 'рѓа, дамкавост на листот и класот, гниење на класот и мрежаста 
дамкавост. Кај пченицата се користи од фаза BBCH 31 до 69, односно од 
првото видливо коленце до цветање, додека кај јачменот од BBCH до 25�37 
односно од полно братимење до појава на последниот лист или BBCH 39�
69, односно од појава на лигулата до цветање. За штетните инсекти кои се 
јавуваат кај житарките може 
да се употреби и инсектицидот 
FASTAC 10 EC заедно со 
фунгицид во доза од 0,15 л/
�а. l

Пишува: дипл. земјод. инж. Благојче Димитриев 
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Одгледувањето на афионот 
потекнува од Азија, од каде 
што во 7. век пред нашата ера 
е пренесен во Египет, а по�, а по�

тоа и на Далечниот Исток во Индија и 
Кина, а подоцна и кон Европа. Иако се 
работи за мошне стара култура, според 
пишани податоци, во Македонија поч�
нал да се одгледува релативно доцна, 
најпрвин во околината на Штип во 
почетокот на 19. век и тоа опиумскиот 
афион. Тој бил бил донесен од Турција, 
поточно од реонот на градот Афион 
Кара Хисар (во превод: опиумска црна 
тврдина), град кој постои и денес и 
во чија околина се одгледува, но под 
строга контрола. Наоѓајќи поволни 
услови за одгледување, главно во 
вардарскиот и источниот дел на Ма�
кедонија, производството константно 
растело. Максималното производство 
на опиум било во 192� година кога 
биле произведени 12� тона. За перио�
дот 2007�2011 година површините по�
сеани под афион се мали во однос на 
некогашните (преку 3000 �а пред 1996 
година) и просечно изнесуваат 355 �а 
од кои е добиен принос на семе од 774 
кг/�а.

Нема статистички податоци за при�
нос во суви�овршени чушки за фаб�
ричка преработка. Меѓутоа, имајќи го 
предвид фактот дека односот помеѓу 

приносот на сувите чушки и приносот 
на семето изнесува 40:60, значи дека 
просечно биле добиени 516 кг/�а суви 
чушки.

�е одгледува за семе�маслодајна 
форма или за чушка за добивање на 
алкалоиди (морфиум, кодеин, папа�
верин и др.) при што како спореден 
производ се добива афионско семе 
кое, исто така, може да се користи за 
производство на масло и за пекарски 
производи. 

Кај нас се одгледуваат сорти од 
опиумскиот афион кои имаат сина боја 
на семето. Белосемените популации 
кои се одгледувани уште од деветна�
есеттиот век и кои беа типични опиум�
ски форми за засекување во сегашиот 
период, веќе не се одгледуваат, глав�
но поради ниската цена на семето и 
забраната за засекување, како и фак�
тот што во трговијата и за ис�раната 
на човекот се цени семето со темно�
сина боја. Освен по бојата на семето, 
формите се разликуваат и по бојата на 
цветовите. �иносемениот има виоле�
тови цветови, додека белосемениот – 
бели цветови.

Услови и начин на одгледување. 
Маслодајниот афион успева на по�
ниски температури и се одгледува и 
во западноевропските земји, додека 
опиумскиот во потоплите земји. Во 

почетокот на вегетацијата, на афионот 
му е потребно поголемо количество 
вода, додека во периодот на цветање 
нема толку голема потреба од вода. 
Критична фаза во потребите за вода 
е периодот на интензивен пораст до 
бутонизација. Кај опиумскиот афион 
во фаза на цветање и созревање на 
чушките подобро е суво и топло вре�
ме. Доколку има поголема влажност 
во тоа време, има опаѓање на коли�
чеството на морфиум. Потребна е и 
многу светлина. За одгледување на 
афионот е потребна поплодна почва 
со нормална до слабо кисела почва. 
Не поднесува засолени, тешки и мо�
чурливи почви. За одгледување на 
афионот треба да се бира површина 
која е заштитена од ветер, затоа што 
стеблото е кршливо на ветар. Афио�
нот се одгледува во плодоред. Пора�
ди болестите (пламеница и плеоспо�
ра) и некои други штетници, афионот 
доаѓа на иста површина по три до 
четири години. Добри преткултури 
се граорите и грашокот, а со добро 
ѓубрење може успешно да се одгле�
дува и по јачмен или пченица. Туту�
нот, пченката и шеќерната репа не се 
добри преткултури. Афионот рано ја 
напушта парцелата, така што е добра 
преткултура на повеќето култури, а 
најмногу на пченицата. 

Одгледување на афионПОЛEДЕЛСТВО

Пишува: Проф. д-р Златко Арсов, проф. д-р Зоран Димов

Одгледување 
на афион
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Обработка на почвата. Во нашите 
климатски услови, тој се сее од наесен. 
Обработката на почвата започнува 
веднаш по прибирањето на преткул�
турата. Најпрвин се врши заорување 
и потоа длабоко орање. По длабокото 
орање, површината треба повеќе пати 
да се култивира сè до десетина дена 
пред сеидбата, со цел да биде чиста од 
плевели и да има ситна ровкава струк�
тура, бидејќи семето е многу ситно.

Ѓубрење. Афионот формира голе�
ма вегетативна маса, а има релатив�
но слаб коренов систем и затоа мора 
да се ѓубри. Ѓубрењето може да биде 
со органски или неоргански ѓубрива 
или комбинирано. �е ѓубри со 20 до 30 
тона на �ектар прегорено арско ѓубре. 
Количествата на минерални ѓубрива 
се во зависност од плодноста на поч�
вата и се движат од 50 до 70 кг/�а N, 
100�150 кг/�а P2О5 и 50 до 60 кг/�а К2О. 
Преголемо третирање со азот треба да 
се избегнува затоа што предизвику�
ва полегнување на посевот. Поволно 
влијание на приносот имаат и микро�
елементите манган, цинк, бакар и бор.

Сеидба. Кај нас оптималниот пе�
риод за сеидба е од септември до 15 
октомври. При порана сеидба и при 
недостиг на влага, семето поникнува 

нерамномерно. При доцна сеидба тоа 
поникнува во ноември и постои ризик 
од измрзнување. �е сее во редови на 
растојание од 50�60 см, така што рас�
тенијата во редот ќе се проредат на 
растојание од 10 см на длабочина од 
1,5�2 см, а за сеидба на овој начин 
се потребни 5�6 кг/�а семе. �о тоа се 
постигнува густина од околу 200.000 
растенија на �ектар што обезбедува 
највисок принос во семе и суви чушки. 
Кај нас не постојат посебни сеалки за 
афион, туку на големи површини сеид�
бата се одвива со редосеалки за жито, 
додека на мали површини сеидбата е 
рачна, за што треба и одредено искус�
тво. Во одредени земји има практика 
семето прет�одно да се гранулира и да 
се сее со посебни прецизни сеалки. 
�емето треба да исполнува одредени 
норми на квалитет и тоа чистота над 
9�% и ʼртливост над �0%. Ако се ко�
ристи сопствено семе, се собира семе 
од здрави, крупни чушки.

Нега на посевот. �е култивира и 
окопува 2�3 пати на мали површини, 
рачно или машински. Култивирање�
то се прави за ме�аничка заштита од 
плевели и растресување на површин�
скиот слој на земјата. �о првото култи�
вирање се врши и проретчување за да 

се добие потребното меѓуредово рас�
тојание. �о окопувањето е потребно да 
се врши и загрлување на растенијата. 
Ако се при�ранува, се додава азот пред 
култивирањето или заедно со него. �е 
наводнува по потреба и ако има усло�
ви, во критичните фази, а најчесто во 
фазата на интензивниот раст и форми�
рањето на пупки (бутонизација). 

Жетва. Афионот се бере кога чуш�
ките се во полна зрелост. �е препозна�
ваат по тоа што се со темносива боја, 
семето е отпаднато од плацентата и 
се слуша специфичен звук кога ќе се 
протресе чушката. Прибирањето треба 
да се извршува по суво и топло вре�
ме, кога чушките се суви. �е прибира 
рачно или машински со комбајни. При 
рачното прибирање чушките се отсе�
куваат со дел од дршката и се ставаат 
во густо ткаени вреќи, за да семето не 
се истресе. Потоа се вршат на вршал�
ки кои порано беа изработувани за таа 
намена. За еднофазно прибирање на 
афионот се користат специјални ком�
бајни или житни комбајни приспосо�
бени за таа намена. �емето се чува 
во суви и проветриви складишта во 
вреќи кои се редат по три една врз 
друга. Влажноста на семето не треба 
да премине повеќе од 10%. l

Важни земји производители се Индија, Турција, Иран, 
Авганистан. Во Европа се одгледува маслодајниот афион. 
Најголем производител е Чешката Република, па следу-
ваат: Франција, Германија, Шпанија, Унгарија и Романија. 
На Балканскиот Полуостров се одгледува во Хрватска, 
Србија (Војводина), додека опиумската форма се одгле-
дува само во Македонија, Бугарија и Грција.

Семето на маслодајниот и опиумскиот афион се упот-
ребува за правење колачи и за добивање на масло кое во 
семето го има од 50 до 60%. Маслото е со 
бледа боја и со пријатен вкус и мирис и се 
користи за човечка исхрана. Се добива со 
ладно пресување на семето, без разлика 
дали се работи за семе од опиумски или 
маслодаен афион. Од зелените чаури на 
опиумскиот афион се добива суров опи-
ум. По засечувањето на чушката се лачи 
белузлав густ сок кој потоа на воздух 
добива темнокафена боја и се стврднува 
и се собира. Во него се застапени голем 
број алкалоиди (околу 29). Вредноста на 
суровиот опиум се цени по содржината на 
морфиумот, кој може да биде и до 20%. 

Одгледување на афион кај нас е дозволено само на правни 
и физички лица кои имаат одобрение за производство на афи-

он, издадено од Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, по претходно склучен договор со правно 

лице кое е овластено за негов откуп и на пријавени површини 
до подрачните единици на Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, во рок најдоцна 15 дена по 
сеидбата. 

За производство на афион се прави посебен договор со от-
купувачот кому производителот е должен 

да му ги предаде во целост овршените 
афионови чушки. Предмет на договорот 

може да биде и семето, но тоа може и 
слободно да се продава. 

Откуп на афион за производство на 
опојни дроги може да вршат правни лица 

кои имаат одобрение и се регистрира-
ни од Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство за откуп и 
производство на опојни дроги и психо-

тропни супстанции.
Во нашата држава производството на 

афион е регулирано со Законот за конт-
рола на опојни дроги и психотропни супс-

танции (Сл. весник на РМ бр. 103/2008).
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Воведувањето и употребата на новите те�нологии и 
следењето протоколи (добра земјоделска пракса) 
за Република Македонија претставува една од 
основните мерки за обезбедување на сигурно и 

квалитетно растително производство. 
Примената на новите те�нологии со кои може да се 

обезбеди точното количество вода и ѓубриво во оној момент 
кога на едно растение му се најпотребни, претставува сигурен 
пат за успе� во производството и ги гарантира максималните 
приноси за секоја одгледувана култура.

Наводнување со системот капка-по-капка е една од 
најсовремените те�ники со кои се постигнуваат највисоките 
приноси, а воедно се избегнува прекумерното наводнување 
(кое може да биде многу штетно) и се овозможува културата 
постојано да има доволно вода и �рана за успешен раст и 
развој, односно високи приноси.

Пченката, како типична култура за наводнување, не е 
рентабилна без добро наводнување. Во наши услови, без 
наводнување и соодветно ѓубрење, дава принос под два 
тона по �ектар. Меѓутоа, со употреба на новите те�нологии 
за капка-по-капка наводнување и следење на соодветните 
протоколи за одгледување на пченка, приносот се зголемува 
за 400�500%. 

�поред статистичките податоци, во Република Македонија 
производство на пченка како чист и мешан посев се 
проценува на 2�.000 �ектари со просечен принос од 4,5 тони 
по �ектар.

�ветските примери 
за одгледување на 
пченка со со вре ме�
ни те�ники на на в�
од нување и ѓу бре �
ње резултираат со 
про   сечен принос на 
пченка кој најчесто 
над  минува и 15 тона 
по �ектар, повеќе од 
три пати над ма ке�
дон скиот просек.

 

1. Распределба на 
вода во почвата 
со капка-по-капка 
наводнување 
 

Пишува: дипл. агр. инж. Димче Дамјановски – Проект на УСАИД за експанзија на мали бизниси

Како до пет пати 
поголеми приносисо 
системот капка-по-капка

Одгледување на пченкаПОЛEДЕЛСТВО

Глобални проблем: Во 2012 година, високите 
температури и сушата во �АД, Европа и Русија 
негативно влијаеја врз производството на пченка 
на светско ниво. Пониското производство влијаеше 
на светските цени на говедско месо, млечни 
производи и житарки, кои во последните неколку 
месеци драстично се зголемија. Кризата во 
производството претставува најголем предизвик 
за земјоделците од целиот свет да остварат 
рентабилно производство, да ги зголемат приносите 
и притоа да успеат да ги намалат оперативните и 
производствените трошоци кои брзо се зголемуваат. 
Земјоделските претпријатија во овој период на 
намалено производство на пченка се фокусираат кон 
поефективни производствени процеси и примена 
на нова те�нологија со цел да се добијат поголеми 
при�оди.

Произведете повеќе пченка! е иницијатива на 
Проектот на У�АИД за експанзија на мали бизниси 
која ќе им помогне на повеќе од 200 земјоделски 
ориентирани мали и микро претпријатија да 
станат поефикасни и да ги зголемат при�одите 
од производството на пченка. Главниот фокус 
на оваа иницијатива е промоција и воведување 
на употребата на современите те�нологии за 
наводнување капка�по�капка, како и унапредување 
на земјоделски практики со цел да се зголемат 
приносите на пченка во полошкиот и пелагонискиот 
регион. Покрај тоа, проектот има за цел да 
воспостави соработка со финансиските институции 
кои ќе обезбедат соодветни финансиски заеми со 
посебен фокус кон зголемување на производство 
на пченка, како што се трошоците за надградба 
на земјоделската те�нологија за производство на 
пченка, осигурување на земјоделските насади и 
купопродажен договор со стратешки купувач на 
вишокот од произведената пченка.



ФЕВРУАРИ  2013 | 15  

3. Евапотранспирацијата во однос на фазата на развој и 
соодветните потреби за наводнување кај пченката

Оттука може да се види дека влијанието на новите 
те�нологии на наводнување, како што е системот капка-
по-капка, комбиниран со следење на протоколите за 
наводнување и ѓубрење, влијае врз зголемувањето на 
приносите, а со тоа и на зголемување на при�одите од 
земјоделското про изводство.

Предноста на системите за наводнување капка-
по-капка е во тоа што при наводнувањето со нив се 
обезбедува:

•	 Зголемено производство
•	 Намалена потрошувачка на вода
•	 Намалени трошоци за работна сила
•	 Намалени трошоци за ѓубрива

•	 Намалени трошоци за производи за  
заштита на растенијата l

2. Капка-по-капка наводнување 
поставено на поле со пченка

Поставувањето на системот капка-
по-капка се со стои од поставување на 
латералните капалки на системот меѓу 
секои два реда на пченка. Тој се користи 
и за наводнување и за ѓубрење на 
пченката. За пченката, наводнувањето 
се извршува според соодветните по�
треби од вода на растението во од редени 
фази на неговиот развој. Графикот на 
сликата подолу ја прикажува потребата 
на пченката за наводнување во целиот 
нејзин вегетативен пе риод.

Придобивки од употреба на системот капка�по�капка 
во насади со пченка:

•	 Може да се определи кога да се залева и 
точното количество вода што треба да се даде;

•	 �е избегнува прекумерното наводнување кое 
може да биде многу штетно;

•	 �е овозможува културата постојано да има 
доволно вода за успешен раст и развој, односно 
високи приноси;

•	 �е заштитува животната средина бидејќи на 
растенијата им се дава онолку вода колку што 
е потребно за културата без непродуктивно 
трошење вода;

•	 Поголем принос се добива доколку преку 
системот се додаваат и ѓубрива (фертиригација), 
при што тие се аплицираат само по должина на 
редот со растенија и близу коренот, а треба да 
се истакне и тоа дека �ранливите материи лесно 
се усвојуваат од страна на растенијата (бидејќи 
прет�одно се растворени со вода) што не е 
случај доколку се дадат класично;

•	 Покрај ѓубрива, преку системот можат да 
се аплицираат и заштитни средства, со што 
ефектот на приносот е уште поголем;

•	 Залевањето може многу лесно да се контролира, 
што не е случај со другите те�ники на 
наводнување, особено површинските.
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Чување на јаболката 
во зимски услови

ОВОШТАРСТВО

Чувањето на јаболката е многу важен процес и 
затоа се препорачува за подолг период да се 
чуваат само плодови од висококвалитетни сорти 
и од повисоките класи. �о цел да се добие што 

повисок квалитет, да се задржи способноста за чување 
и да се постигне висока пазарна вредност, потребно е да 
се одреди вистинското време на зреење и врз основа на 
тоа да се изврши бербата на плодовите. Утврдувањето на 
оптимален рок за берба базира на примена на објективни 
методи бидејќи секоја производна година по нешто се 
разликува од прет�одната и за секоја соодветна година 
неоп�одно е да се утврди вистинското време на зреење 
и моментот на бербата. При утврдувањето на бербата 
треба да се води сметка и за намената на плодовите, 
односно дали плодовите ќе се реализираат веднаш, 
дали и во какви услови ќе се чуваат подолг или пократок 
период. Негативните последици од ненавремена берба 
на плодовите може да бидат повеќекратни, независно 
дали бербата е извршена рано или доцна. За одредување 
на моментот на берба се користат различни методи 
од кои во практиката најчесто се применуваат јодно�
скробниот тест, цврстината на мезокарпот на плодовите, 
содржината на растворливите суви материи, промената 
на основната боја на покожицата и сл. Бидејќи со 
користење на само еден метод често не се добиваат 
доволно убедливи податоци, треба да се користат повеќе 
методи за одредување на времето на берба на плодовите. 
Поради тоа, во практиката во последно време се користи 
т.н. Штрајфов  (St�ei�) индекс кој се пресметува според 
формулата:

I =                           цврстина на плодот (кг/см2)                                 
{растворливи суви материи (%) x јодно�скробен тест (1�10)}

За правилно утврдување на времето на бербата, а 
со тоа и подолго чување на плодовите, потребно е да 
се изработи табела со вредности за секој показател на 
зрелоста и тоа за секоја сорта и одделни региони на 
одгледување. За наши услови сè уште немаме доволно 
искуства за утврдување на секој параметар посебно, 

но според податоците од литературата, вредностите 
на Штрајфовиот индекс за одредени сорти треба да 
изнесуваат: златен делишес (0,09�0,12), ајдаред (0,20�
0,35), јонаголд (0,07�0,0�), црвен делишес (0,15�0,20), 
грени смит (0,1��0,25) итн. Во секој случај треба да се 
знае дека плодови кои се наменети за подолго чување 
треба да се берат во фазата на порана зрелост. 

За  подолго чување на јаболката, а притоа тоа да биде 
и економски исплатливо, потребно е добро познавање 
на карактеристиките на сортите во однос на нивниот 
квалитет, динамиката на процесите кои го детерминираат 
квалитетот, прифатливоста на сортите во различна 
сезона на потрошувачката и на нивната способност да го 
сочуваат квалитетот за подолг период. 

Врз способноста на чување на плодовите влијаат 
голем број фактори, но доминантна улога имаат сортата, 
типот на плодочувалиштата и инсталираната опрема 
во нив. Трајноста на плодовите зависи од голем број 
фактори на средината меѓу кои се релативната влажност 
на возду�от, температурата и составот на атмосферата. 
Овие услови се обезбедуваат во соодветни складишта 
кои, во зависност од изградбата и инсталираната опрема, 
може да бидат обични складишта без инсталирана 
опрема за ладење, ладилници со нормална атмосфера, 
ладилници со контролирана атмосфера (CA, ULO, ULE) 
и ладилници со динамична атмосфера – со автоматско 
приспособување на условите врз база на моменталната 
физиолошка состојба на плодовите. 

Во развиените овоштарски земји веќе не се поставува 
прашање за тоа во какви складишни капацитети ќе 
се чуваат јаболката, туку само прашање за типот на 
инсталираната опрема во ладилниците со контролирана 
атмосфера. 

Должина на чување на јаболка во различни типови на 
плодочувалишта

Пишува: проф.д-р Марјан Кипријановски



При одредувањето на висината на температурата за 
чување на плодовите, треба да се има предвид сортата, 
времетраењето на чувањето и бараната состојба на 
плодовите на крајот на складирањето. За секоја сорта 
јаболка постојат критични температури под кои, во 
случај на подолго чување на плодовите, се појавуваат 
оштетувања или физиолошки заболувања. Оптимална 
температура за чување на повеќето сорти јаболка изнесува 
0�3º�. За чување на плодовите од поголемиот број сорти 
во складиштата треба да се одржува релативна влажност 
на возду�от од 92 до 93%. 

Во ладилниците со контролирана атмосфера плодовите 
се складираат во комори во кои значително е изменет 
составот на возду�от, односно намалена е концентрацијата 
на кислород од 2 до 3%, а зголемена е концентрацијата 
на јаглерод диоксид на 3�5%. Денес често се користат и 
таканаречени ULO комори со многу ниска концентрација 
на кислород од 1 до 2%. �о користење на оваа те�ника 
во комбинација со ниските температури, ефектот од 
чувањето на плодовите е уште поголем. Но, намалувањето 
на концентрацијата на кислород, а зголемување на CO2 
може да предизвика одредени физиолошки нарушувања 
кај плодовите што најчесто зависи од специфичностите на 
сортата. Поради тоа, потребна е голема претпазливост при 
користењето на оваа те�ника. l

Сорта

Вид на плодочувалишта

Обични 
Нормална 
атмосфера 
(NA)

Контролирана 
атмосфера (CA)

Златен 
делишес

2�3 6�7 ��9

Црвен 
делишес

2�3 5�6 7��

Ајдаред 5�6 6�7 ��9

Грени смит 4�5 7�� ��9

Јонаголд 2�3 4�5 5�7

Муцу 2�3 4�5 6�7

Фуџи 5�6 6�7 7�9

Гала 2�3 4�5 5�6

Бребурн 3�4 5�6 ��9

Пинова 3�4 6�7 ��10

Пинк лејди 3�4 4�5 ��10

Пред складирањето може да се применат 
одредени третмани со цел да се редуцираат 
негативните влијанија кои се јавуваат при 
чувањето на плодовите. Во практиката се 
користат разни видови третмани како што се: 

Фунгициди со цел да се намали појавата 
на монилија, пеницилиум, ботритис, горчливо 
гниење и други складишни болести; 

Разни видови антиоксидативни средства кои 
го спречуваат потемнувањето на покожицата 
на плодовите; 

Калциум за спречување на појавата 
на горчливи дамки и други физиолошки 
заболувања предизвикани со дебаланс во 
ис�раната. За оваа цел во практиката најчесто 
се користи третирање на плодовите со 2% 
раствор од калциум �лорид;

Топла вода – овој вид третмани се 
применува со цел да се убијат спорите од 
разните видови причинители на болести 
или да се ослаби нивниот развој, за физичко 
отстранување на спорите, затворање на 
невидливите пукнатини, за подобрување на 
отпорноста и ин�ибирање на зреењето. За 
оваа цел плодовите се третираат со топла вода 
на температура од 55ºC во времетраење од 15 
секунди;

Третирање со ин�ибитори на етилен со цел 
да се намалат процесите на созревањето. 
За ова се користи препаратот S�a�t F�esh 
со активната материја 1�метил цикло 
пропен (1�MCP). Овој препарат се користи за 
спречување на омекнувањето, пожолтувањето, 
респирацијата, губењето на киселините и 
сувите материи како и против развојот на 
јаките физиолошки нарушувања кај плодовите. 

ФЕВРУАРИ 2012 | 17  



18 | МОЈА ЗЕМЈА

Заштита од мразеви кај 
градинарските култури

ГРАДИНАРСТВО

Кај раните култури, посебно кај 
топлољубивите (домат, пипер-
ка, боранија, краставица, диња, 
лубеница) најголеми штети на-

несуваат доцните пролетни, а при есен-
ското производство на зеленчук – први-
те есенски мразеви. 

Последиците од штетното дејство на 
ниските температури на растенијата се 
манифестираат на следните начини:

- Измрзнувањето се јавува кај некои 
озими видови (салата, спанаќ). Во текот 
на зимата, под влијание на постојаните 
и силни мразеви, растенијата, иако се 
отпорни на ниски температури, од зам-
рзнатата почва не може да ја примаат 
водата со растворените хранливи мате-
рии, па затоа пропаѓаат и умираат.

- Промрзнување се јавува кај озимите 
видови најчесто рано напролет. Тогаш, 
поради големите и нагли промени на 
температурата, почвата наизменично 
се шири и собира. Ситните влакненца 
на кореновиот систем не можат да ги 
следат овие промени во почвата, па за-
тоа се кинат. Растенијата во ваков слу-

чај не се во состојба да земаат доволно 
количество вода и хранливи материи. 
Ако валањето не биде изведено навре-
ме, растението може да пропадне. 

- Смрзнувањето често се случува при 
рано производство ако се појават доцни 
пролетни мразеви, односно кај есенски-
те видови при рани есенски мразеви. Во 
ткивата на растенијата во меѓуклеточ-
ните простори доаѓа до смрзнување на 
водата и создавање на мраз. Кристали-
те од мраз ја одземаат водата од протоп-
лазмата во клетката, поради што доаѓа 
до коагулација на клеточниот сок. Ако 
растението е релативно отпорно на ни-
ски температури, а мразот не е премногу 
силен и долготраен, растението може да 
преживее. Ова ќе се случи без поголеми 
штетни последици само под услов ако 
загревањето на воздухот е постепено, 
така што кристалите од мраз во ткивата 
на растенијата се топат постепено. При 
такво топење на мразот клетките не се 
оштетуваат. Меѓутоа, при нагло топење 
на мразот, клетките се кинат и расте-
нието пропаѓа.

ЗАШТИТАТА ОД МРАЗОТ 
СО ИНДИРЕКТНО 
НАВОДНУВАЊЕ

Заштитата од мразот со индиректно 
наводнување започнува 2-3 дена 
пред настапувањето на мразеви-
те. Заштитниот ефект се потпира 
на физичките принципи, односно 
на термичките својства на водата, 
воздухот и цврстите честички во 
почвата.

Во влажната почва има многу по-
веќе акумулирана топлина која се 
шири многу брзо и подлабоко. На-
собраната резервна материја во 
почвата доаѓа до израз при појава 
на мразот. Во тој случај загреаната 
почва зрачи топлина во атмосфе-
рата, ја зголемува температурата на 
воздухот над површината на поч-
вата и со тоа го спречува штетното 
влијание на ниските температури.

Со примена на индиректниот начин 
на наводнување за заштита од мра-
зеви се тргнува од тоа дека доцните 
пролетни и раните есенски мразе-
ви се јавуваат во раните утрински 
часови, во текот на ведрите дено-
ви. Затоа наводнувањето почнува 
2-3 дена порано пред очекуваниот 
мраз. Во текот на тие (сончеви) 
денови во почвата се складира до-
волно топлина која ќе влијание на 
смалување на ефектот на мразот. 
Наводнувањето неколку часа пред 
појавата на мразот е штетно, пора-
ди тоа што со студената вода поч-
вата уште повеќе се разладува, па 
и опасноста од мразеви е поголема. 
Влажните растенија се многу осет-
ливи на мраз.

Кај индиректните начини на на-
воднување може да се примени 
кој било начин за доведување на 
водата (дождење, наводнување со 
бразди, површинско и подземно 
наводнување). Оваа заштита ус-
пешно се применува, кај пониските 
растенија поради тоа што ефикас-
но дејствува само на приземните 
мразеви. Со оглед на тоа дека се 
користат агрегати за редовно на-
воднување, може да се наводнат 
поголеми површини, а притоа це-
локупните трошоци за заштита се 
големи.

Пишува:проф. д-р Гордана Попсимонова
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При производството на озима салата или 
спанаќ се применуваат превентивни мерки 
на заштита. Овие култури се сеат или садат 
на западната косина од браздата. Со своја-
та височина браздата прави сенка и ги 
прикрива растенијата од директно сонце. 
Во утринските часови, при појава на мраз, 
поради сенката од браздата во ткивата 
на растенијата не доаѓа до нагло топење 
на кристалите од мраз, па растението без 
значајни последици го одбегнува смрзну-
вањето. За овој начин на производство, со 
плугот се прават бразди во правец северо-
исток-југозапад. Покрај заштитата од со-
нце, растението, во браздата е заштитено 
и од студените северни ветрови.

Превентивна заштита од мраз може да 
се постигне и со покривање на одредени 
растенија или редови со растенија со некој 
материјал, а најчесто се применува на по-
мали површини. Најчесто се заштитуваат 
поголем број редови со растенија во форма 
на тунели од пластична фолија (штити од 
мраз до -4ºС).

Растенијата кои се одгледуваат на поголе-
ми растојанија се покриваат поединечно. 
Ова најчесто се применува кај раното про-
изводство на домати, краставици, дињи и 
лубеници. За покривање на младите рас-
тенија можат да се употребат саксии од 
печена глина, капаци со конусовидна или 
цилиндрична форма кои се направени од 
слама, бело стакло или пластична фолија. 

Покрај нив, боранијата, пиперката и други 
растенија можат да се загрнат со почва. 
Загрнувањето е со помош на плугови, па 
затоа постапката е брза, но опасно е ако 
мразот потрае 3-4 дена, па затоа растенија-
та под почвениот слој етиолираат (ја губат 
зелената боја), а може и да изумрат. 

За спречување на инверзијата на темпе-
ратурата се користи чад. Над културите се 
прави густа завеса од чад, која го спречува 
зрачењето (губењето) на топлина во ат-
мосферата. За таа цел се палат отпадоци, 
влажна слама, сено или плевели, кои пре-
тходно се поставуваат по целата површина 
на парцелата. За образување на погуст чад 
се препорачува преливање со истроше-
но машинско масло. Заштитниот ефект на 
оваа мерка е слаб, поради тоа што штити 
од слаби мразеви од -0,6 до -0,8ºС. 

Спречувањето на инверзија е можно и со 
употреба на високи вентилатори. Ефек-
тот на заштита се заснова на физичкото 
својство – ладниот воздух кој има специ-
фична маса се наоѓа на површината на 
почвата, додека на повисоките делови се 
наоѓа потоплиот и полесниот воздух. Вен-
тилаторот го придвижува топлиот воздух 
кон површината на почвата и така се спре-
чува инверзијата. Овие подвижни венти-
латори се високи 7-10 метри. Така, со еден 
вентилатор се штити околу 2-3 хектари 
површина. Заштитниот ефект на високите 
вентилатори се движи за заштита од мра-

зеви од -3 до -4ºС.

Компензационите мерки за заштита од 
мразеви се состојат во тоа што студениот 
воздух се надополнува (компензира) со 
топлиот. За таа цел се употребуваат печ-
ки во кои најчесто согорува нафта со што 
директно се загрева воздухот. Овие печки 
се распоредуваат по парцелата, на секои 
50 m2. Земајќи ја предвид големата потро-
шувачка на нафта (за 1 ха од 2-4 т за чети-
ричасовно траење на мразот), ова е многу 
скап начин за заштита од мразеви, но е 
многу ефикасен, поради тоа што растенија-
та се штитат од мразеви на температура од 
-4 до -6ºС. Наместо нафта може да се со-
гори кокс или јаглен, но со помал ефект на 
заштита.

Во поново време, особено при раното 
производство на зеленчук на отворено, се 
применува топла отпадна вода. Таа се раз-
несува со метални или пластични цевки 
кои се наоѓаат под површината на почвата. 
Цевките се распоредени по целата повр-
шина на парцелата со меѓусебно растоја-
ние од 70 до 80 cm, со што почвата непо-
средно се загрева, а посредно и воздухот 
над неа. Заштитниот ефект од овој начин е 
значаен, бидејќи ги штити растенијата од 
мраз на околу -10ºС.

На поголеми површини најекономично е 
да се користи наводнување. Тоа може да 
биде директно и индиректно. 

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕЛЕНЧУКОТ ОД МРАЗ

ЗАШТИТА ОД МРАЗОТ СО ДИРЕКТНО НАВОДНУВАЊЕ

Директното наводнување се применува 
во текот на траењето на мразот. Кај овој 
начин на заштита се наводнува исклучи-
телно со дождење. За време на мразевите, 
дождовните капки се смрзнуваат на расте-
нието, па така ледената кора ги штити од 
ниски температури. Заштитата се заснова 
на принципот, водата кога преминува од 
течна во цврста агрегатна состојба (мраз) 
ослободува топлина (1 грам вода осло-
бодува 320КЈ топлина). Ослободената то-
плина се пренесува на растението со што 
се спречува штетното дејство на ниските 
температури. Со дождење мора да се за-
почне во раните утрински часови, кога 
температурата на воздухот на висина од 20 
cm над површината на почвата ќе падне на 
+1,5ºС, а има тенденција на понатамошно 
опаѓање. За ова наводнување се употребу-
ваат специјални распрскувачи кои созда-
ваат фини капки, во вид на магла. Капките 
вода се задржуваат на растенијата и под 
дејство на ниската температура премину-
ваат во кристали од мраз, а ослободената 
топлина се пренесува на растенијата. Со 
постојано дождење на растението надо-
аѓаат нови водени капки, па на тој начин 
се ослободува ново количество топлина. 
Покрај ваквото дејство на водата, односно 

мразот, температурата на растенијата се 
одржува околу нула или нешто под нула. 
Овие температури не се штетни за поголе-
миот број градинарски култури. За време 
на дождењето, на растенијата се создава 
дебела кора од мраз. Имајќи предвид дека 
мразот може да потрае дури и 5-6 часа, се 
користат распрскувачи кои даваат мало ко-
личество дожд за 1 час, вкупно околу 2-4 
mm. Агрегатите за дождење кои се употре-
буваат за обично наводнување не може да 
се употребуваат затоа што даваат крупни 
капки и трошат големо количество вода по 
час работа (20-30 mm).

За време на мразевите, дождењето не 
смее да се прекине. Ако се случи тоа, тем-
пературата опаѓа и под кората од мраз 
растенијата брзо пропаѓаат. Случајниот 
прекин може да трае само 1 до 1,5 минути. 

Дождењето мора да се продолжи сè доде-
ка температурата на воздухот не се пока-
чи над 0ºС и сè додека не се стопи целата 
кора од мраз од растенијата. Ефектот од 
овој начин на заштита е многу голем, затоа 
што растенијата можат да бидат заштитени 
од мраз со јачина од -4 до -8ºС.

Одмрзнување на растенијата. При крат-
котраен помал и неочекуван мраз доаѓа 
до замрзнување на растенијата. Одмрз-
нувањето се постигнува со постојано 
дождење со ладна вода. Дождењето треба 
да почне уште за време на мразот и пред 
сончевото загревање на воздухот и расте-
нијата. Со оваа постапка може да се забави 
топењето на кристалите од мраз во ткивата 
на растенијата. При постепеното и бавно 
топење на мразот не се кинат клетките на 
растенијата, па тие опстануваат без пого-
леми последици. На поголеми површини, 
за оваа цел се употребува редовен систем 
за наводнување. l

Текстовите "Чување на јаболката" и 
"Заштита од мразеви" се подготвени во 
рамки на активностите на ЕПИЦЕНТАР 
Интернационал Скопје, за унапредување 
на секторот за свежо овошје и зеленчук, 
поддржани од Програмата Агбиз на УСАИД.



Техники за заштита 
и подобрување на 

ПРОИЗВОДСТВОТО 
и КВАЛИТЕТОТ

ЛОЗАРСТВО И ОВОШТАРСТВО

Климатските промени се вистинска закана за одрж-
ливиот развој на земјоделството. Ваквите пробле-
ми веќе се чувствуваат во производството, преку 
намалените количества вода како и појавата на 

болести и штетници. За да се спротивставиме на ваквите 
проблеми, веќе треба да се започне со прилагодување на 
земјоделското производство на новонастанатите состојби. 
Мал број земјоделци веќе започнаа да го прилагодуваат 
земјоделството со користење техники. Едни од тие техно-
логии се заштитните мрежи и потпорните системи кои се 
користат во овоштарството и лозарството. Васил Маниви-
ловски од битолското село Бистрица во своите овоштар-
ници поставил заштитни мрежи. И покрај тоа што станува 
збор за млад насад, според него, веќе се чувствуваат при-
добивките. Ваков систем има поставено и Васка Мојсов-

ска на својот насад со грозје која го постави овој систем со 
помош на УСАИД и Мрежата за рурален развој. 

„Последиците од климатските промени допрва се очеку-
ваат, иако  нивното влијание е веќе евидентно. Затоа е 
многу битно аграрот да почне со прилагодување на ново-
настанатите состојби. Ние мораме да започнеме да при-
менуваме нови технологии“, вели Васка Мојсовска, член 
на ФФРМ од Неготино.

Потпорните системи и заштитни мрежи се од витално зна-
чење за овоштарството и лозарството. Заштитните мрежи 
се основна заштита од град, а нивната втора функција е 
засенчување на растенијата, со што се редуцираат сон-
чевите изгореници на плодовите и на лисната маса кои 
причинуваат огромни финансиски загуби кај производи-

Потпорни системи и заштитни мрежи

Потпорните системи и заштитни мрежи се од витално значење за овоштарството и 
лозарството. Заштитните мрежи се основна заштита од град, а нивната втора функција е 

засенчувањето на растенијата, со што се редуцираат сончевите изгореници на плодовите и на 
лисната маса кои причинуваат огромни финансиски загуби кај производителите ширум светот

Пишува:Билјана Петровска-Митревска
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телите ширум светот. Заштитните мрежи 
имаат улога и во измената на микрокли-
мата во насадите. Во насади покриени со 
мрежа се зголемува релативната влаж-
ност на воздухот, се редуцира светлина-
та и температурата во насадот, со што се 
намалуваат условите за губење на влага-
та. Мрежата има улога и врз намалување 
на радијацијата на топлината од почвата. 
Како резултат на тоа, се редуцираат ште-
тите од доцните пролетни мразеви. Други 
придобивки поврзани со инсталацијата на 
заштитните мрежи се редукција на брзина-
та на ветерот, и до 50 %, со што се овозмо-
жува поефикасна апликација на заштитни 
средства во насадите. Оттука произлегува 
дека во насади покриени со заштитна мре-
жа се подобрува целокупниот амбиент за 
нормално одвивање на сите процеси во 
растенијата. 

Во текот на декември, во организација на 
ФФРМ, беше реализирана презентација 
од страна на турската компанија „Туана 
метал“ за потпорни системи и заштитини 
мрежи. Презентациите беа реализира-
ни во Неготино и Ресен, места каде што 
земјоделците се занимаваат со лозарство 
и овоштарство. На средбите беше укажано 
значењето на потпорните системи и заш-
титните мрежи и придобивките што земјо-
делците ќе ги имаат од нив. 

Фахредин Јуџел, сопственик на турската 
фирма „Туана Метал“, ги претстави своите 
производи, алуминиумски потпорни систе-
ми и заштитини мрежи што ги произведу-
ва самиот. Неговите потпорни системи се 
наоѓаат во Грција, Турција, Бугарија, како 
и на Блискиот Исток, така што Владите 
во Азербејџан и Израел го ангажирале за 
поставување на потпорни системи во вла-
дините овоштарници, кои се простираат на 
површина од 40 хектари и воедно претста-
вуваат и туристичка атракција.

„Во Турција нашите производи веќе ги да-
ваат резултатите и сакаме нашето искуство 
да го пренесеме и кај вас, како пријателска 
земја. Задоволен сум од интересот на ма-
кедонските фармери за нашите системи. 
Она што би сакале посебно да го истакна-
ме е дека продуктивноста со поставување-
то на потпорните системи се зголемува 
за четири пати. Заштитните мрежи имаат 
улога и во измената на микроклимата во 
насадите. На презентациите присуствуваа 
и претседателот на ФФРМ, Андрија Секу-
ловски, и заменик-претседателот, Мемет 
Синани. Тие истакнаа дека Федерацијата 
на фармерите овие активности ги прави 
во интерес на земјоделците и развојот на 
земјоделството за новите технологии и 
знаења да станат дел од нашиот аграр. l
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Поставување 
потпорни 

системи

Поставување
на мрежи

Васил Манивиловски
еден од  малкумина кој има
поставено заштитни мрежи

Правилно 
поставени 
мрежи



Комплетна понуда 
на правите хранливи 
материи за секоја  
фаза на развој
                                                 
Содржи специјални состојки кои 
се абсорбираат и при недоволно 
светлосни денови во ладните 
месеци.
                                                 
Висока присутност на магнезиум со 
адекватни микроелементи 

Solinure има резултати докажани 
со години

www.hollandfarming .mk
Стручна служба Холанд Фарминг 

Македонија ДОО
                                                  

+34 612 139       

Незаменвиво фолиарно 
ѓубриво со палета за  
сите фази
                                                 
Содржи голем процент 
на хранливи материи,                                                 
Микроелементи, М 77 комплекс
                                          
Содржи комплекс на 
биостимулатори Ја зголемува 
отпорноста кај растенијата од стрес                                                 
(ладно,студ голема или мала PH…)

Solinure има резултати докажани 
со години

www.hollandfarming .mk
Стручна служба Холанд Фарминг 

Македонија ДОО
                                                  

+34 612 139       
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Како до 
јаки пчелни 
д р у ш т в а 

ПЧЕЛАРСТВО

Еден од начините на фор-
мирање на јаки пчелни 
друштва кој го практикува-
ме на нашите пчеларници 

е формирање на двоматични. Дво-
матичните друштва поставени како 
такви, дури и да не се толку јаки, 
зимуваат полесно. Тие меѓусебно се 
заштитуваат од јаките зимски студо-
ви со помош на воздушната комуни-
кација или со тенка преграда помеѓу 
нив, трошат помалку храна и побав-
но стареат. Двоматичното друштво е 
економично, рационално и подолго-
вечно. Таа рационалност се должи 
на двете биолошки единки што сме 
ги создале со нови матици. Две-
те млади и продуктивни матици (во 
двоматичното друштво) во најголем 
број случаи создаваат исклучително 
јако друштво кое поседува и до 80 
илјади пчели. 

Двоматичните друштва создаваат 
голема јачина и брзо бројно нарас-
нување. Овие друштва се искористу-
ваат во најразлични варијанти. Тие 
можат да бидат целогодишно дво-
матични, но можат да бидат и вре-

менски (само во активната сезона, 
како такви). За да создадеме јако 
пчелно семејство за зимата, во ес-
ента преминуваме од двоматично 
во едноматично јако (есенско-зим-
ско-пролетно) друштво, кое со своја-
та невообичаена јачина и храна се 
развива многу брзо и ја искористува 
раната багремова паша. Силата на 
ова друштво е резултат на обедину-
вањето на двете друштва. Сето ова 
го правиме затоа што се променети 
климатските услови, па и ние мора-
ме да правиме промени во пчела-
рењето, кои не се баш толку нови. 

Во ладна и долготрајна зима, кога 
нагло ќе затопли времето, растител-
ниот свет (флората) може да го забр-
за својот развој и цветањето да биде 
во границите на нормалното, со мали 
отстапувања, ќе забрза цветањето. 
Кај фауната, пак, тоа не може да слу-
чи. На снесеното јајце од пчелите му 
треба 21 ден до пчела, без разлика 
на надворешната температура. Овие 
промени кај јакото друштво не важат, 
тоа ќе се развива и во ладно време. 
Матицата ќе несе, ќе имаат големи 

резерви на храна и голем број пчели 
кои ќе го хранат и греат леглото, а на 
тој начин ќе ја пресретнат главната 
паша која е многу рана. Спротивно, 
кај слабите друштва, времето од пр-
вото легло до појавата на овошната 
и багремовата паша е многу кратко. 
И да сме направиле сè што треба во 
претходната година, друштвото нема 
да биде спремно за главната пролет-
на паша, односно нема да  може да го 
достигне својот биолошки максимум. 

За да дојдат до јако пчелно друштво, 
пчеларите треба да ги искорис-
тат сите можни варијанти. Слабите 
друштва треба да ги спојат кон некое 
друго друштво и со тоа да го поја-
чат. Притоа треба да се знае дека 
спојувањето на средно-јако друштво 
со слабо дава резултат, но соеди-
нувањето на две слаби друштва не 
дава никакви резултати. Може да 
се случи некое семејство, и покрај 
нашата помош, да не покажува ре-
зултати. Таквите друштва треба да 
се расформираат или да се внесе 
во нив ново „коригирачко друштво“. 
Целогодишно јаки друштва се обез-

Пишува:Раде Каранфиловски,  
АПИ Центар - Битола
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бедуваат со користење на кори-
гирачки друштва. Всушност, само 
две матици можат да дадат двојно 
повеќе легла и пчели. За ова е по-
требно многу храна, но тоа можат да 
го обезбедат само јаки друштва и да 
соберат вишок кога го има, а тоа то-
гаш е бесплатно и заминува во не-
поврат ако не го искористиме. 

Главните паши не се искористува-
ат секогаш максимално. Кратката 
продолжителност на главната паша 
бара многу пчели и готовност на 
семејството да собере мед за цела 
година и за пчеларот. За да го има-
ме ова, треба да одбереме флора 
со продолжено цветање на сончева 
и осојничава страна на теренот. Во 
долгите беспашни периоди, јачи-
ната на друштвото се одржува со 
шеќерно протеинско прихранување, 
а кај органските со органски шеќер 
и мед. Не треба да оставаме пчелите 
да гладуваат за протеинско-јагле-
хидратна храна. Друштвата секогаш 
треба да се чувствуваат богати, да 
располагаат со изобилство храна 

која овозможува квалитетна исхра-
на на леглото и матицата. 

Продолжителноста на животниот 
век на пчелите е секогаш потреб-
на и скапоцена. Замислете, кога 
би и го продолжиле животниот век 
на секоја пчела за само два дена, 
колку денови би добиле на 60 илја-
ди пчели! Тоа би било 120 илјади 
дена или како да работеле уште 
околу четири илјади пчели повеќе 
по друштво непрекинато 30 дена 
во месецот. Треба да гледаме што 
помалку да употребуваме вештач-
ка прихрана, туку таа да биде при-

родна нектарска за која пчелите не 
трошат свои телесни протеини, а со 
тоа и побавно стареат и умираат. Ре-
зервната храна треба да се користи 
за производство на млеч за хранење 
на ларвите или како вишок за пче-
ларот. Снемувањето полен во време 
на активното одржување на леглото 
доведува до брза и страшна ката-
строфа. За да не дојде до тоа, пче-
ларите треба да обрнат поголемо 
внимание во критичните месеци, а 
во нашите подрачја, тоа се втората 
половина на јули, август и првата 
половина на септември. Во ова вре-
ме треба во прихраната да се додаде 
полен или замена за поленот. Есен-
скиот полен не е со многу добар ква-
литет, па немојте да полагате голема 
надеж во него. 

Доколку се придржувате до горена-
ведените совети, ќе зазимите јаки 
и квалитетни пчелни друштва, а за 
тоа најмногу ќе придонесат „кори-
гирачките роеви“ кои се потребни и 
за оние друштва кои дале најголем 
принос преку годината. l

ФЕВРУАРИ  2013 | 25  





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

Акција и реакција за „Моја земја”

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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13 тона 
тутун од 

пет хектари

Одгледување на тутун, семеен бизнис на ВелјановскиПОЛEДЕЛСТВО

Стевче Велјановски од при-
лепското село Галичани е 
млад фармер кој на повр-
шина од пет хектари одгле-

дува тутун. Тој веќе десет години се 
занимава со производство на тутун. 
Производството го почнал на по-
вршина од два хектари, а потоа го 
зголемил на пет хектари. Велјанов-
ски поседува 21 хектар земјоделско 
земјиште, од кои 16 хектари се под 
жито, а пет хектари под тутун. Оваа 
година, за реколтата 2012 година, 
има произведено 13 тони тутун, или 
просечно по 260 кг од декар.

„Се одлучив на производство на 
тутун зашто за него имам загаран-
тиран пласман. Задоволен сум од 
количеството на произведен тутун и 
релативно сум задоволен од откупот 
на тутун“, истакнува Стевче.

За обработка на тутунот поседува 
сопствена механизација и за време 
на бербата ангажира 25 луѓе, додека 
другите активности во процесот на 
производство на тутун,  како што се 
производството на расад, садењето 
и пеглањето на тутунот, ги извршува 
сам со своето семејство. l

Пишува:Елизабета Ристеска
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Наднаслов

Лошата исхрана во 
зимскиот период 

доведува и до 
зголемена смртност 

на подмладокот, 
чести абортуси на 

високостелните 
јуници и крави, 
а во услови на 

екстремно ладни 
зими, како што беа 

изминатите, и до 
зголемена смртност 

кај стелните крави 
и јуници.

СТОЧАРСТВО

Во ридскопланинските пре-
дели, екстензивното гове-
дарство сè уште е основа за 
егзистирање на голем број 

земјоделски стопанства. Овие фар-
мери, своето производство најчесто 
го базираат на скромните побару-
вања на пашитните раси буши и ме-
лези од нив, чувани на чисто паши-
тен систем (испаша и прибирање во 
отворени аргачи) или пасишно штал-
ски систем (испаша и прибирање во 
импровизирани штали, без третман 
на објект од траен карактер).

Скромните барања на овие говеда 
ги намалуваат трошоците на про-
изводство и претставуваат основа 
за некаква егзистенција, но во исто 
време овој начин на одгледување 
дава катастрофално лоши произ-
водствени резултати, кои го прават 
производството непродуктивно. 

Освен генетските недостатоци на 
расата (доцна стасност, лош ква-
литет на месото, сезонско парење, 
сезонско телење и др.), за лошите 
производствени резултати (слаб 
прираст, лош рандман на колење, 
парење на две години, телење на 
две години и др.) директно придоне-
суваат и лошите сместувачки капа-
цитети, отсуството на добра земјо-

делска практика и несоодветниот 
начин на исхрана. 

Пашитните говеда во зимскиот пе-
риод, освен со испаша, најчесто се 
прихрануваат и со: јачмен, сол, јач-
менова слама, ливадско сено и, по 
можност, со луцеркино сено. 

Исхраната е оскудна и во неа от-
суствуваат повеќе компоненти кои 
директно влијаат на споменатите 
лоши производствени резултати. 

Лошата исхрана во зимскиот период 
доведува и до зголемена смртност на 
подмладокот, чести абортуси на ви-
сокостелните јуници и крави, а во ус-
лови на екстремно ладни зими, како 
што беа изминатите, и до зголемена 
смртност кај стелните крави и јуници.

За подобрување на производстве-
ните резултати, потребни се низа 
мерки и активности. За почеток, ќе 
наведам неколку препораки од пот-
ребата за промени во начинот на 
исхрана во зимскиот период, со во-
ведување на правилна исхрана за 
следните категории:

- Зимска исхрана за нископродук-
тивни крави

- Зимска исхрана за телиња и ју-
ниња, со планиран дневен при-
раст од минимум 500 грама.

Пишува:Илчо Маролов, АПРЗ РЕ Штип

Како екстензивното 
говедарство да 
стане продуктивно
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РУБРИКА

ДНЕВЕН ОБРОК ЗА НИСКОПРОДУКТИВНИ КРАВИ ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД

Име на храната
см/кг 

на ден

Учество 
за 1.000 

кг

Цена 
за кг

Цена на 
дневен 
оброк

Кабаст дел 5,52 46
Слама – јачменова 0,89 99 4
Сено – луцерка 2,80 266 12
Трева – пасиште 3,02 300 0,3

Концентриран 
дел

21,66 68

Јачмен 2,16 230 16

Сончогледово 
ќуспе 33%

1,09 92 33

Дикалциум 
фосфат

0,01 1 23

Сол – јодирана 0,04 42 10
Премикс за крави 0,10 66 60

ВКУПНО 10,11 1.000 10,96 114

Самите расни особини и начинот на 
одгледување на систем крава-теле 
во екстензивни услови на одгле-
дување ги вбројува овие крави во 
нископродуктивни. Во оброкот за 
нископродуктивни крави мора пра-

вилно да се процени квалитетот на 
пасиштето и годишниот период (ве-
гетација) на напасување, како извор 
на кабаста храна која ќе влезе во по-
требниот процент за обезбедување 
на кабаста храна во оброкот.

ДНЕВЕН ОБРОК ЗА ТЕЛИЊА И ЈУНИЊА СО ЖИВА МЕРА ДО 150 КГ ЗА 
ПРИРАСТ ОД МИН. 500 Г/ДЕН.

Име на 
храната

см/кг 
на ден

Учество 
за 1.000 

кг

Цена 
за кг

Цена на 
дневен 
оброк

Денари 
за кг/

прираст
Кабаст дел 1,61 2,84

Сено – 
луцерка

0,2 50 12

 Трева – 
пасиште

1,58 400 0,3

Концентриран 
дел

22,74 49,31

Јачмен 1,28 324 16
Сончогледово 
ќуспе 33%

0,86 217 33

Сол – 
јодирана

0,01 26 10

Премикс за 
телиња

0,02 55 70

ВКУПНО 3,94 1.000 13,23 52,15 65,19

При подготовка на оброкот 
за телиња и јуниња мора да 
се има предвид генетскиот 
потенцијал на екстензивните 
раси на говеда.

Мајчиното млеко цело време 
е вклучено во исхраната (сис-
тем крава-теле) и телињата 
цицаат до втората година. 

Количеството на луцеркино 
сено постепено треба да се 
зголемува и да биде во сраз-
мерен сооднос со развојот на 
бурагот.  

Силажата не смее да биде вк-
лучена во исхраната. l

ЗАКЛУЧОК

• Фармерите мора добро да ги познаваат основните 
принципи за исхрана на говедата, за да можат да ги 
одржуваат животните во добра здравствена состојба. 

• Оброците вклучени во исхраната мора да бидат добро 
избалансирани, за да се добие добро производство и 
оптимален раст и развој на животното.

• Добро избалансираниот оброк значи и добар профит.
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НАПОМЕНА 
 
При хранењето мора да се внимава 
дневниот оброк да биде од квали-
тетни суровини, добро избаланси-
ран, вкусен, да ги обезбеди сите по-
требни хранливи материи (енергија, 
протеини, сурово влакно, протеини, 
минерали и витамини) и да обезбе-
ди предуслови за добра продукција, 
раст и прираст на споменатата кате-
горија говеда.
Калкулациите за дневни потреби 
од концентрирана и кабаста храна 
мора да бидат усогласени со финан-
сиските и пазарните можности на 
споменатата целна група, за набав-
ка на потребните суровини. 
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ДОКАЖАН 

ИЗДРЖЛИВ 
МОТОР

МЕХАНИЗАЦИЈА

Сите мотори Zetor се дизај-
нирани и произведени во 
фабриката на Zetor. Оп-
ремени се како стандард 

со механички управувана двојна 
спојка. Воздушниот компресор е по-
ставен како стандард на моторот при 
нарачка на воздушни сопирачки за 
приколка.

ПРЕДНОСТИ НА ОВИЕ МОТОРИ 

s сопствено производство

s ниска потрошувачка на гориво

s висок резервен вртежен момент

s нерасиплива линиска пумпа

s тивко и мирно работење – добро 
избалансиран

s ладење на клипната глава со 
масло под притисок

s подобрен баланс на 
температурата на моторот + ниска 
потрошувачка

s лесен за старт дури и на ниски 
температури

s моторно масло 15W/40 со интервал 
на менување од 500 работни часа

s електронски контролирана 
рециркулацијата на издувните 
гасови (EGR )

s сува двоплочеста, механички 
контролирана спојка.

Една плоча служи за возење, 
другата за работа на задниот 
кардан. l

По барање, моторот на тракторот 
може да биде опремен со воздушен 
компресор.
Компресорот е во стандард кога се 
нарачува воздушни сопирачки за 
приколка.
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Утврдување на 
хранливи 

материи 
во почвата

З
а успешно управување 
со хранливите материи, 
вкупната содржина на 
хранливи материи од 
сите овие извори мора 

да ги задоволи потребите на рас-
тението, но не смее да ги надмине. 
Потребата на растението од хранли-
ви материи зависи од видот, сорта-
та, климатските услови, почвените 
својства и обезбеденоста со вода во 
почвата. Хранливите материи треба 
да се внесуваат во вид на органски 
или минерални ѓубрива, но само во 
случај кога приходите на хранливи 
материи од другите извори (споме-
нати погоре) не се доволни за да ги 
задоволат потребите од хранливи 
материи. При ѓубрење, количествата 
треба да бидат точно утврдени за да 
го задоволат недостигот кој не може 
да се обезбеди по природен пат. За 
да се постигне тоа, потребно е да се 
утврди точниот недостиг од хранли-
ви материи во почвата и да се даде 
соодветна препорака.

Определувањето на потребните 
количества од хранливи материи се 
прави на два начина:

 - со анализа на почвата и

 - со анализа на растителен 
материјал (фолијарна анализа)

АНАЛИЗА НА ПОЧВАТА

•	 Со почвената анализа се опреде-
лува содржината на хранливи ма-
терии во слојот почва каде што се 
наоѓа најголемиот дел од корено-
виот систем.

•	 Оптималната содржина на оддел-
ни хранливи материи во почвата е 
позната (Табела 1).

•	 Врз база на определените коли-
чества на хранливи материи во 
почвата и врз основа на потребите 
на растението за негов нормален 
раст и развој, се определува по-
требното количество на ѓубрива 
кои треба да се додадат во текот 
на вегетацијата.

•	 Доколку содржината на одделни 
хранливи материи е под нормално-
то ниво, количествата на хранливи 
материи што културата ги изнесува 
со приносот треба да се зголемат 
со цел да се зголеми содржината 
на тој елемент во почвата.

•	 Овие екстра количества на хран-
ливи материи се определуваат 
пресметковно. Во случај кога се 
подигнува повеќегодишен насад, 
овие количества на ѓубриво се 
внесуваат пред подигнувањето на 
насадот со риголување на длабо-
чина до 60 см. 

ПРИМЕР: 

- на јаболкото му е потребно коли-
чество од 36 кг фосфор (Р2О5) за 
40 т/ха принос,

- со анализа се утврдило дека мо-
менталната содржина на фосфор 
во почвата изнесува 18 ррм,

- оптималната содржина на фосфор 
во почвата изнесува 24 ррм, од-
носно има дефицит од 6 ррм,

- за подигнување на нивото на фос-
фор во слој од 30 см за 1 ррм, по-
требно е да се внесат 45 кг Р2О5, 
односно 270 кг фосфор за 6 ррм,

- кај повеќегодишните насади, ова 
количество ќе се внесе со риго-
лување до длабочина на плугот, 
затоа што по подигнувањето на 
насадот може да се интервени-
ра само до слој од 30 до 35 см, со 
длабоко орање. 

ЃУБРЕЊЕ



ВРЕМЕ И НАЧИН НА ЗЕМАЊЕ 
НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ:

- Анализата на почвата на една пар 
цела се врши еднаш на секои 4-5 
години;

- Пробите за анализа се земаат 
наесен по прибирањето на прет-
ходната култура, а пред длабокото 
есенско орање;

- Почвените проби кај насадите се 
земаат на две длабочини, 0-30 и 
30-60 см, односно две просечни 
проби од двете длабочини;

- Доколку е почвата уедначена по 
својот состав, по начинот на обра-
ботка, ѓубрењето и културата, една 
просечна проба се прави на макси-
мална површина од 10 ха. Во секој 
друг случај (неуедначени почвени 
својства, начин на искористување 
и сл.), од секоја специфична пар-
цела се прави по една просечна 
проба од секоја длабочина, од-
носно две просечни проби.

- Почвата се зема од 20 до 25 места 
во цик-цак облик (за површина од 
10 ха) и се прибира во две плас-
тични кеси. Во секоја од кесите 
се става етикета која ги содржи 
следните податоци: името на ло-
калитетот, бројот на катастарската 
парцела, датумот на земање на 
пробите и длабочината).

- Пробите се земаат од страна на 
овластено стручно лице или од 
фармер кој има завршено кратор 
курс за земање на почвени проби.

•	 Со фолијарната анализа се опре-
делува содржината на одделни 
макро и микро елементи во лис-
тот на јаболката во текот на веге-
тацијата. Основната цел на оваа 
анализа е да се утврди недос-
тигот на некој хранлив елемент, 
како и на балансот на одделни 
елементи и да се интервенира 
брзо со помош на фолијарно тре-
тирање на растенијата со течни 
ѓубрива;

•	 Интервенции по пат на фолијар-
но ѓубрење се вршат во следните 
случаи:

- недостиг на железо со жолте-
ење на листовите (хлороза);

- недостиг на калциум со појава 
на горки и плутасти дамки;

- недостиг на азот со стагнација 
на развојот на вегетативниот дел 
на растението и жолтеење на 
листовите;

- недостиг на магнезиум со ка-
рактеристично жолтеење на ли-
стовите и нивно прерано опаѓање;

- корекција на односот N:К; l

Текстот е превземен од:
"ТЕХНИЧКИ ПРИРАЧНИК

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ЃУБРЕЊЕТО СПОРЕД

ГЛОБАЛ ГАП СТАНДАРДИТЕ"

ТАБЕЛА 1. 
ОПТИМАЛНИ СОДРЖИНИ НА ОДДЕЛНИ 
ХРАНЛИВИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ПОЧВАТА

ЕЛЕМЕНТ
СОДРЖИНА ВО РРМ

Ниска Средна Висока Вишок

Фосфор 0-20 20-40 40-100 >100

Калиум <150 150-250 250-800 >800

Калциум <1000 1000-2000 <2000 -

Магнезиум <60 60-120 <120 -

Бор <0,5 0,5-2 <2 -

Железо <150 150-200 <200 -

Манган <40 40-120 <120 -

Цинк <6 6-20 <20 -

Бакар <2 2-15 <15 -

АНАЛИЗА НА РАСТИТЕЛЕН 
МАТЕРИЈАЛ (ФОЛИЈАРНА АНАЛИЗА)
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1000€ попуст!!!

5M и 5G Series 

500€ попуст!!! 
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5E Series
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600 и 800 Series Roll Baler 
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+ подарок изненадување
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sinpeks.com.mk и побарајте не сега! 

СИНПЕКС ДОО, Битола, тел: 047 208 -500

ПОСЕТЕТЕ НЕ!

Пролетна подуда до 30.април

AS8161_1_EEX.indd   1 24.01.13   15:38

Вашиот СИНПЕКС специјално за Вас подготви неверојатна понуда 
за оваа пролет. Дали барате нов трактор или роло балер, ние ја 
имаме најинтересната понуда за Вас. Јавете се во СИНПЕКС уште 
денес и обојте ја во боите на John Deere пролетта што предстои

+ подарок изненадување

заедно ќе ја 
пронајдеме 
најдобрата 

понуда






