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број из   лезе како орга ни зациски 
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НаднасловФФРМ

60 фармери во посета на  
земјоделскиот саем во Бурса

Група од шеесетина фармери, во организација на ФФРМ 
и „Тујап Ферс“ го посетија саемот за земјоделство во 
Бурса во   Република Турција,  каде  што се одржа  11-тиот по 
ред  Меѓународен саем за земјоделство, семе, саден материјал и 
млечна индустрија „BURSA AGRICULTURE 2013“ и 6-тиот по ред 
Меѓународен саем за сточарство и опрема  „BURSA INTERNA-
TIONAL STOCKBREEDING AND EQUIPMENT FAIR“. Посетителите 
на Саемот имаа можност да видат: земјоделска механизација и 
технологија, пластеници,  системи за наводнување, земјоделски 
лекови, семе и саден материјал, цвеќарство,    еколошко 
земјоделство,    агроинформатика, млеко и млечни производи, 
живинарство, сточарски производи,     производи од животинско 
потекло,   ветеринарство, лекови, опрема и др.

Стани дел од интернационалната база на податоци на АГРО-СТАРТ
Зголемување на конкурентноста на малите и средни претпријатија во земјоделството, како и промовирање на 

иновативното претприемништво, ова е дел од целите на проектот „Транснационална мрежа за развој на малите и средни 
претпријатија во сточарското и растителното производство – АГРО-СТАРТ“, чијшто партнер е ФФРМ. Во рамките на овие 
активности се спроведуваат повеќе активности меѓу кои и креирање база на податоци каде што ќе бидат промовирани 400 
институции и компании кои даваат поддршка и услуги за развој на бизнисите во сточарското и растителното производство.

Доколку сакате и вие да станете дел од оваа база на податоци и вашите услуги да бидат промовирани на пазарите во 
регионот, пополнете го прашалникот кој можете да го преземете од веб-страницата на ФФРМ (www.ffrm.org.mk) и пополнет 
да го испратите на следниот e-mail: ffrm@ffrm.org.mk. Базата на податоци е од суштинско значење бидејќи овозможува 
промоција на земјоделското претприемништво, поврзување на пазарите, развој и примена на услугите, како и проценка 
кои услуги им се неопходни на инволвираните субјекти во земјоделството. Имено, проектот АГРО-СТАРТ е финансиран од 
Европската Унија, од Програмата за транснационална соработка во Југоисточна Европа и се спроведува во седум држави 
(Романија, Бугарија, Грција, Италија, Словенија, Р. Македонија и Албанија) од страна на 12 организации.

Информативни сесии за јазична и  
културoлошка подготовка за обуката во Холандија 
за кооперативи

Македонските фармери кои ќе учествуваат на обуката во Холандија на 
тема: „Стекнување на стручно образование за управување со земјоделски 
кооперативи“ учествуваа на информативна сесија за културолошка и јазична 
подготовка која се одржа во просториите на Федерацијата на фармерите 
на РМ во Скопје, организирана од страна на Фондацијата Агро-Центар за 
Едукација. Во делот на културолошката подготовка учесниците беа запознаени 
за географската положба на Холандија, историските места и музеи, со јазикот 
и културата на Холандија, а беа спомнати и деталите за исхраната. Во делот 
на јазичната подготовка учесниците беа информирани за англиските стручни 
термини за кооперативи и нивната поврзаност, како и термини поврзани со 
различни сектори во земјоделството, а беа изработени и неколку интерактивни 

вежби на тема земјоделските кооперативи во ЕУ, со цел запознавање и приближување на учесниците со термините што 
најчесто ќе бидат употребувани на обуката во Холандија. 

Имено, Федерацијата на фармерите на Република Македонија во партнерство со Horti-Match од Холандија, врз основа 
на објавениот конкурс за учество на обука, избра 16 македонски фармери кои ќе учествуваат на обука за кооперативи во 
Холандија во рамки на акцијата „Мобилност – Лица на пазар и труд“. Обуката која опфаќа 14-дневен престој во Холандија 
е финансирана од Европската Унија, од проектот Леонардо да Винчи од програмата „Доживотно учење“, добиена преку 
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.
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ФФРМ одржа средба со фармерите од Пехчево
Федерацијата на фармерите на РМ одржа трибина „Функционирање на земјоделска задруга“ 

и потпиша меморандум за соработка со општина Пехчево. Меморандумот беше потпишан 
од страна на Андрија Секуловски, претседател на ФФРМ, и Игор Поповски, градоначалник на 
општина Пехчево. По потпишување на меморандумите беше одржана трибина „Функционирање 
на земјоделска задруга“, каде што присуствуваа земјоделци од овој регион.ФФРМ ги презентира 
придобивките од земјоделската задруга и начинот на формирање. Фармерите истакнаа дека 
ваквите средби се добредојдени, бидејќи им се потребни информации, едукација и решавање 
на проблемот со пласманот. Имено, во овој регион претежно фармерите се занимаваат со 
одгледување на сливи, сточарство, а во последните години започнаа да одгледуваат и лешници.

Учество на ФФРМ 
на земјоделски 
промотивни 
настани

Федерацијата на фармерите на РМ со свој штанд ги презентираше своите активности и услуги во рамките на 
манифестацијата „Денови на македонскиот мед“ која се одржа по деветти пат на улица „Македонија“ каде што пчелари од 
цела Македонија ги претставија своите производи. ФФРМ своите услуги и активности ги презентира  на манифестацијата 
„Денови на оризот“ која се одржа во село Горни Подлог Во рамките на самата манифестацијата на традиционален начин 
е означен почетокот на жетвата со цел производителите на ориз да имаат добра жетва. Манифестацијата изобилуваше со 
богата музичка програма и изложби на земјоделски алати, народни носии и беа посл.  Со откинување на првото јаболко во 
овоштарникот на „Агроплод“ на Крстовден започна преспанскиот јаболкобер.На манифестацијата учествуваше и ФФРМ 
со свој штанд , кој го посети и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Димовски, кој истакна 
дека Преспа е носител на јаболковото производство во државата и ресорното министерство прави конкретни напори за 
подобрување на условите, не само за производството, туку и за пласманот. 

Етно ден на млади фармери
Федерацијата на фармерите на РМ по втор пат ја организираше манифестацијата „Етно ден 

на млади фармери“ која се одржа  во струмичкото село Габрово. Целта на Манифестацијата е 
промоција на традицијата и заживување и унапредување на руралниот живот, преку негување 
на подзаборавените традиционални обичаи, како и пренесување на порака за развој на 
руралните средини и отворање на бизниси на овие места каде што носители на бизнисите се 
млади лица. Настанот изобилуваше со богата програма, се презентираа обичаите, песни, ора, 
носии и традиционални јадења.

ФФРМ ќе го одбележи 15 октомври – 
Меѓународен ден на руралната жена

Федерацијата на фармерите на РМ со посебна свеченост по шести пат ќе го одбележи 15 
октомври – Меѓународниот ден на руралната жена. На настанот ќе учествуваат жени-фармери од 
сите краишта на Македонија, како и претставници на научни, образовни и други институции кои 
соработуваат со руралното население. ФФРМ потпиша  меморандум за соработка и официјално 
стана дел од  платформата кое е доброволно и неформално обединување на активни актери од 
невладиниот сектор – стопански комори, синдикати, работодавачки организации, здруженија, 
институти, академски институции, експерти, приватен сектор, задруги, економски институти и 
други тела кои работат за развој на женското претприемништво во РМ. Активноста за едно вакво 
обединување се спроведува од страна на Здружението на бизнис жени. 

Нов Гинисов рекорд за сутлијаш
Претставници од ФФРМ присуствуваа на свеченото одбележување на општина  Чешиново-

Облешево кои оваа година за првпат, во рамки на свечената програма одржа приготвување на 
сутлијаш во големи количини како „генерална проба“ за рушење на Гинисовиот рекорд. Чешиновци 
го приготвуваа рекордерскиот сутлијаш во котел и крајното количество на приготвен сутлијаш 
изнесуваше 3,5 т. Главниот готвач и претседател на МЗ Чешиниво, Сане Јованов, обелодени дека 
приготвувањето траело 6 часа и започнало со 400 килограми ориз, 320 литри млеко, вода, шеќер, 
ванила и други состојки коишто не сакаше да ги открие. И покрај специфичноста во приготвувањето 
на сутлијашот, Чешиново успеа да го надмине досегашниот рекорд. 
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РУБРИКА

Започна реализацијата на 
проектот „Почувствувај го 

здравиот рурален живот“

Со отворање на рурален тренинг-центар во гостиварското село Вруток, 
со поздравни говори и истакнување на потребата од економско 
јакнење на пограничниот регион на нашата држава и Република 
Албанија свечено беше означен почетокот на проектот „Почувствувај 

го здравиот рурален живот“, кој е финансиран од  ИПА-програмата на ЕУ за 
прекугранична соработка со Република Албанија и ќе биде  имплементиран 
од страна на Федерацијата на фармерите на РМ и Албанскиот земјоделски 
совет. На настанот се обратија Аиво Орав, шеф на делегацијата на ЕУ, 
Тахир Хани, министер за локална самоуправа, Невзет Бејта, градоначалник 
на општина Гостивар, и Андрија Секуловски, претседател на ФФРМ, кои 
истакнаа дека од овој проект очекуваат резултати кои ќе помогнат за развој на 
селата и за економско јакнење на регионалниот пазар. „Целта на проектот е 
да се подобри економската состојба на руралното население во пограничните 
региони (Полог, Пелагонија, Елбасан и Дибра) преку нивна меѓусебна 
соработка, едукација за рурален развој, промоција на традиционалната 
храна и руралниот туризам и брендирање на традиционални производи“, 
потенцираше Марија Ѓошева – Ковачевиќ, проект-менаџер на" Почувствувај 
го здравиот рурален живот“.  Проектот ќе се спроведува 20 месеци со 
финансиска рамка од 161.721 евра. 

Федерација на фармерите на РМ

Андрија Секуловски, 
претседател на ФФРМ

Токму со проектот 
„Почувствувај го здравиот 
рурален живот“ ќе се 
настојува селото да заживее, 
неговата убавина да биде 
видена, постојните но и 
надградени ресурси да бидат 
искористени за развој на 
мали семејни бизниси, кои 
ќе овозможат дополнителен 
приход на населението во 
селските рурални средини. 

Аиво Орав, шеф на 
делегацијата на ЕУ

Проектот е финансиран од 
програмата на Европската 
Унија за прекугранична 
соработка и има за цел да 
ги подобри условите за 
водење бизнис во селата 
преку промовирање на 
традиционалната храна, 
селскиот туризам и 
брендирање на производите. 
Тоа ќе биде во полза на сите 
граѓани, а придобивките 
ќе бидат од особена корист 
за локалното население 
во пограничните региони, 
особено за младите и за 
жените-фармери. 

Тахир Хани, министер за локална 
самоуправа

Сметам дека резултатите од овој 
проект ќе бидат од особена корист за 
населението кое живее во регионот. 
Од друга страна, ќе овозможи 
поголема соработка помеѓу двете 
држави и тоа во интерес на развојот 
на земјоделството и бизнисите на 
фармерите.

Невзат Бејта, градоначалник на 
општина Гостивар

Тренинг-руралниот центар е 
многу значаен бидејќи тука ќе 
се спроведуваат многу обуки за  
селани за тие да го развијат својот 
фамилијарен бизнис, а со тоа ќе се 
развива и земјоделството. Токму 
проектите кои се финансирани од 
ИПА-програмата за погранична 
соработка се од посебен интерес 
за граѓаните и ние како општина ги 
поддржуваме. 

Енвер Феризај, претседател на 
Албанскиот земјоделски совет

Ние ќе го имплементираме проектот 
во регионот на Република Албанија 
и сметам дека на ваков начин ќе 
придонесеме за поврзување на 
двете земји и ќе бидат брендирани 
производи од двата региона кои ќе 
бидат промовирани преку различни 
активности . 

Рурален тренинг центар



РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗДРУЖУВАЊЕ

Заедно до успех
Поздравни говори, истакнување на постигнатите 

резултати, спомени, средби и дружење. На ваков 
начин беше одбележана десетгодишната соработка на 
Федерацијата на фармерите на РМ и Меѓународната 
шведска асоцијација за развој (Сида) во која се 
спроведуваа активности во насока на развој на аграрот, 
земјоделското здружување и креирање на земјоделското 
списание за земјоделство и рурален развој „Моја земја“. Станува 
збор за значаен проект не само за ФФРМ, туку и за Р. Македонија 
кој даде голем придонес за развојот и јакнењето на земјоделското 
здружување, да се чуе гласот на земјоделецот и да се заштитат 
неговите права и интереси. Меѓународната шведска агенција 
за развој - Сида го препозна значењето на формирањето една 
ваква силна национална организација и заедно со Шведската 
федерација на фармерите (ЛРФ) во последните десет години силно 
ја поддржуваат во исполнувањето на нејзината мисија и визија, како 
финансиски, така и со техничка поддршка и размена на искуства. 

Во рамките на прославата ФФРМ додели и членски книшки со кои 
ги направи свои почесни членови Матс Стафансон, амбасадорот 
на Кралството Шведска, Андерс Хедлунд, претставник на Сида, Јан 
Ериксон, личноста која ги подготвуваше мониторинг-извештаите 
за имплементацијата на проектот, Билјана Петровска-Џартова, 
претставник од Сида и Васко Хаџиев, член на насочувачкиот 
комитет на проектот. Членските книшки беа доделени од страна 
на членовите на УО на ФФРМ. Федерацијата на фармерите на РМ 
изразува благодарсност за сите лица кои беа инволвирани во овој 
проект во насока на спроведување на активностите за развој на 
ФФРМ како вистински глас и борец на фармерите.

Одбележана десетгодишната соработка на ФФРМ и Меѓународната шведска асоцијација за развој - Сида

Во Република Македонија е заокружена десетгодишната 
соработка помеѓу ФФРМ и Сида во насока на развој на 
земјоделското здружување. Што значи тоа за Сида како 
донатор? 

Веќе подолго време Шведска го поддржуваше процесот на 
градење на Федерацијата на фармерите во Македонија. Сакам 
да напоменам дека целта беше двократна: прво, да се зајакнат 
правата и влијанието на фармерите преку креирање на асоцијација 
и второ, поддршка на развојот на земјоделството коешто е важен 
економски сектор во Р. Македонија.

Кој беше интересот на Сида да започне таков вид соработка 
со Република Македонија и да даде институционален грант за 
изградба на ФФРМ?
За Шведска е приоритет да ги зајакнува демократските процеси и 
човечките права. Фармерите во Македонија претставуваат голем 
дел од популацијата, но секогаш постои ризик градската популација 
да има повеќе влијание, додека селата се маргинализирани. Исто 
така, добро е што ФФРМ исто така работеше на промоција на 
жените и на младите фармери.
Шведска има силна поддршка за фармерите како и многу други 
земји од ЕУ. Знаеме дека од асоцијација на фармери корист ќе 
имаат фармерите и нивните интереси на многу начини. Заеднички 
пристап кон институциите е многу поефективен кога лобирате за 
вашите права и заеднички пристап кон пазарите ќе донесе подобри 
цени и подобри услови за продажба.
ФФРМ е, исто така, гласот на фармерите кога Владата ќе донесува 
одлуки за земјоделските стратегии и политики. Од ова имаат 
бенефит фармерите, но и Владата која има потреба од компетентни 
партнери за да се консултира. 

ФФРМ треба да биде партнер или 
постојана опозиција на Владата?
ФФРМ треба да има еден 
примарен приоритет – да ги 
заштитува правата и интересите 
на фармерите во Македонија. Федерацијата треба да биде 
претпазлива за да ја зачува својата независност, но ова не значи 
дека треба постојано да биде опозиција на Владата. Напротив, 
ФФРМ треба да биде конструктивен партнер на Владата кога 
преговара за подобри услови за фармерите, кога работи да ги 
надмине практичните предизвици и да ги подобри пазарите за 
подобро функционирање.
Понекогаш ова значи дека фармерите мора да се спротивстават на 
некои одлуки на Владата со цел да ги заштитат своите права. ЛРФ, 
организација слична на ФФРМ, во Шведска е силен, независен и 
почитуван партнер на Владата.

 Вашите препораки за понатамошен развој на ФФРМ?
Фармерите ја имаат иднината во своите раце: избор на технологија, 
менаџерски способности, пазари и извоз. ФФРМ треба да продолжи 
да се фокусира на правата на фармерите и да ги подобрува услугите 
за фармерите. Треба да се обидете да го зголемите интересот на 
фармерите да станат членови на ФФРМ. Идеална ситуација би била 
кога скоро секој фармер во Македонија ќе стане член на ФФРМ. Во 
овој контекст сакам да ја посочам важноста на „Моја земја“ како 
еден од најважните начини да се допре до фармерите со корисни 
информации и исто така да им се објасни што прави ФФРМ за 
нив. Јас сум убеден дека ФФРМ ќе биде јак и важен актер во 
земјоделскиот сектор на Македонија во следните години.

ИНТЕРВЈУ СО АНДЕРС ХЕДЛУНД ЗАМЕНИК ЗА  ОДДЕЛОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН 
И ТУРЦИЈА
На СИДА

ФФРМ – јак и важен актер во 
македонското земјоделство

Зоран Коњановски, заменик-министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Сакаме да го слушнеме гласот на земјоделецот
На Владата и се потребни партнери како ФФРМ кои со своите мислења и сугестии ќе помогнат во креирањето на 

земјоделските политики. Ваквите земјоделски здруженија можат многу да помогнат со своите совети и критики за 
одредени политики што ги прави Владата. Отворени сме за комуникација и сакаме да го слушнеме гласот на земјоделецот. 
И понатаму ќе работиме со невладиниот сектор и заедно ќе ги креираме сите мерки и политики и неслучајно го донесовме 
петгодишниот план за развој на земјоделството каде што се предвидени околу 725 милиони евра за развој на македонското 
земјоделство.
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Марија Ѓошева Ковачевиќ, проект-менаџер на „Промоција на интересите на фармерите во РМ
ФФРМ изградена по моделот на Шведската федерација на фармери

Сида, заедно со Шведската федерација на фармерите, помогнаа во развојот на Федерацијата на фармерите на РМ според 
моделот на Шведската федерација на фармерите, адаптирана на нашите услови и можности. Она што го научивме од овој 
проект е како да ги браниме правата и заштитуваме интересите на земјоделците. Најголемиот резултат кој се постигна со 
овој проект е градење на организација со своја структура. Тоа значи дека ФФРМ има свое Генерално собрание, Управен 
одбор, пропорционален изборен модел, потсекторски групи за разгледување и предлагање на решенија на земјоделските 
проблеми, професионален тим, формирање на Мрежа на жени-фармери и Мрежа на млади-фармери за да се поттикне нивна 
поголема вклученост и активност во креирање на земјоделската политика. Во проектот учевме како да ги спроведуваме 
демократските процеси во здружените облици во земјоделството. Многумина и ни забележуваат дека преголема демократија 
не одговара на нашиот менталитет. Благодарение на поддршката на Сида, организирани се голем број обуки, едукации кои 
помогнаа за развој на организацијата, но и за развој на малите и средни земјоделски претпријатија, малите здруженија и 
идни претприемачи. Морам да истакнам дека сме благодарни на Сида за сето она што го направи за ФФРМ и во претстојниот 
период ќе продолжиме да ги применуваме научените лекции за да биде и понатаму Федерацијата на фармерите независна, 
демократска, транспарентна и отворена организација.

Андрија Секуловски, претседател на ФФРМ

Создадовме организација препознаена и достапна за фармерите
Она што за нас, како организација, претставува успех е тоа што последните три години самостојно го водевме проектот 

под наслов „Промоција на интересите на фармерите во Република Македонија“. Проектот беше насочен кон јакнење на 
капацитетите на организацијата, но и кон заштита и промоција на интересите на фармерите. Во последните активности се 
реализирани над 300 обуки, семинари, средби, состаноци, во насока на развој на земјоделското здружување и застапување на 
правата и интересите на земјоделците. Над 100 земјоделски организации учествуваа во јакнењето на ФФРМ. Над 150 жени-
фармери се инволвирани во организацијата преку активности на Мрежата на жени-фармери. Околу 200 млади-фармери 
се обучуваа во Федерацијата на фармерите преку Школата за лидери, обуки, семинари и студиски патувања. Бенифит 
од организацијата имаа околу 15 илјади земјоделски домаќинства на кои преку Федерацијата на фармерите на РМ им се 
овозможи развој на нивниот бизнис преку добивање на навремени информации и едукација и бизнис-соработка. 

Петко Златев, прв претседател на ФФРМ

Проектот даде насоки за тоа каде и како треба да се дејствува
Поддршката на проектот со Сида имаше големо влијание на македонските фармери. Швеѓаните ни го пренесоа начинот на 

работа и организирање што го имаат тие. Обуките и другите настани каде што учествуваа ни дадоа насоки за тоа каде и како 
треба да се дејствува. Јас имав можност да отидам во Шведска каде што видов на кој начин тие се организирани и како ги 
решаваат проблемите. Кај мене најголем впечаток остави начинот на којшто е решен пласманот на земјоделските производи, 
но и начинот на осигурување на фармерите. Шведскиот фармер се грижи само да произведе повеќе и поквалитетно  без да 
се грижи за пласманот.

Билјана Џартова–Петровска, претставник од Сида

ФФРМ ја гледам како лидер и мотиватор на промени од заеднички интерес на фармерите
Поддршката обезбедена преку Сида, за процесот на здружување на земјоделските производители беше техничка и 

финансиска, а спроведена преку повеќе проекти во период подолг од десет години. Обезбедената поддршка придонесе 
за интензивирање на процесот на здружување на земјоделците во Македонија, за интензивно пренесување на искуствата 
и знаењето од соодветни организации од Шведска како и за пренесување на информации за тоа како функционира 
здружувањето во Европската Унија. Во Република Македонија, и покрај постоењето на општоприфатени чадор-организации 
како Федерацијата на фармери на Република Македонија, сè уште треба да се надминат предизвиците и да се достигне нивото 
на организираност на земјоделските производители преку единствен, целосно признаен и достоен претставник на правата 
и интересите на земјоделците. Ова е жив процес кој интензивно се одвива, а здружувањето на земјоделците доживува свои 
растежи и падови. Во овој процес јас ја гледам ФФРМ во улога на лидер и мотиватор на промени кои ќе бидат од заеднички 
интерес на сите земјоделски производители во Република Македонија. Ви посакувам среќа и успех во понатамошната работа.

Васко Хаџиевски, член на насочувачкиот комитет на проектот ФФРМ-Сида

 Преку активностите на проектот ФФРМ доби јасна и демократска структура
Преку активностите на проектот, директно наменети за ФФРМ, се доби јасна и демократска структура по која здружените 

земјоделци за прв пат почнаа да содејствуваат со другите фактори во системот за да ги остварат своите права. Согледувајќи 
ја моќта на здружените земјоделци, владата на РМ ја прифати ФФРМ како социјален партнер со кој заеднички се носат 
предлози и решенија за идните земјоделски политики. И покрај многуте предизвици кои претставуваа закана за нарушување 
на демократските текови во организацијата, па сè до згаснување на истата, кралството Шведска, преку Сида, продолжи да ја 
финансира поддршката верувајќи дека упорноста и континуитетот ќе придонесат за опстанок и одржлив развој. Иако ретка, 
таквата политика на донаторот е суштината на денешното постоење на ФФРМ, враќање на вербата на членовите, демократските 
одлуки на раководството и добивањето на тековните проекти преку кои се финансира целата структура. 

Благојче Најдовски, управител на „ФФРМ Медија“

Проектот создаде препознатлив медиумски бренд
Федерацијата на фармери се градеше по моделот на Шведската федерација на фармери (ЛРФ). ЛРФ има сопствена 

медиумска компанија, „ЛРФ Медиа“ со 450 вработени која публикува 40 различни изданија. По примерот на „ЛРФ Медиа“ од 
Шведска, во рамките на поддршката на проектот поддржан од Сида, ФФРМ основа сопствена компанија, „ФФРМ Медија“ која го 
издава земјоделското списание „Моја земја“, коешто е единствено од таков вид на пазарот. Ни беше чест да учиме од најдобрите 
од „ЛРФ Медија“, од неуморниот Оле Сјоквист кој беше задолжен за развој на содржинскиот дел, ведриот Пар Форлинг окoлу 
фотографиите и дизајнот и, секако, Кнут Персон кој беше задолжен за финансискиот дел. Она што нè прави горди сите кои во 
изминатиот период бевме вклучени во градењето на „Моја земја“ е тоа што успеавме да изградиме сопствен, препознатлив 
бренд. 



Мемет Синани, заменик-претседател на ФФРМ

Ние фармерите станавме тим кој учествува во градењето на земјоделска политика 
Десетгодишната соработка помеѓу македонските фармери и шведските фармери преку проектот поддржан од Сида направи 

земјоделците во Македонија за првпат да се чувствуваат како тим и дел од градењето на земјоделската политика и стратегија на 
државата. Здружението на земјоделци од тетовското село Камењане, од каде што доаѓам јас, како членка на ФФРМ од самиот проект 
доби многу, ги зајакна своите активности, посебно во делот на комуникација со сите фармери од цела Македонија и сега заеднички ги 
решаваме нашите проблеми. Преку проектот имав можност да отидам заедно со други фармери во посета на земјоделските асоцијации 
од Романија и Бугарија, што беше посебно важно искуство за мене затоа што се разменија искуства и имавме и таму што да покажеме 
како организација.  

Стеванче Јорданоски, фармер

Во Школата за млади лидери  научивме многу 
Без реализација на ваков проект во Р. Македонија ние денес нема да имавме вака развиена организација која е препознаена и 

преку која се решаваат проблемите на земјоделците.Во изминатите десет години во склоп на проектот се организирани разни обуки, 
работилници, семинари, каде што ние, фармерите, стекнавме нови знаења и искуства. Јас лично учествував во многу од нив, а посебно 
позитивно искуство ми остави Школата за млади лидери кое беше реализирано во пет етапи во траење од 16 дена. Школата беше 
реализирано од искусни тренери од Шведска каде што јас, лично, добив големи знаења за лидерски вештини посебно вештини за 
водење на земјоделски здруженија што ми помогна многу во активностите во моето здружение ЗС „Фармер“ од Прилеп. Посебно би го 
истакнал решавањето на проблемите во потсекторските групи каде што постигнавме реални резултати во насока да се слушне гласот 
на фармерот кој предлага решенија директно до извршната власт.

Љубица Џониќ, фармер и член на УО од Мрежата на жени-фармери 

Активности кои нè јакнеа нас, жените, како фармери
Јас сум среќна што бев дел од ваков проект и како жена-фармер бев вклучена во Мрежата на жени во ФФРМ која проектот ја 

поддржуваше со многу активности наменети специјално за жените-фармери и ни овозможи нам, на жените-фармери, да бидеме 
вклучени во креирањето на земјоделската политика на Македонија.  Како резултат на тоа и на моја иницијатива, ние во регионот од 
каде што доаѓам формиравме градинарско здружение претседател сум јас и преку тоа здружение се решаваа и се решаваат проблеми 
на земјоделците, на пример: проблемот со наводнувањето што го имаа земјоделците во валандовскиот регион. Посебно сакам да ја 
истакнам поддршката на проектот во организирањето на Меѓународниот ден на руралната жена – 15 октомври што веќе прерасна во 
традиција и се реализира секоја година.

Дијана Стоичовска, фармер и член на УО од Мрежата на млади – фармери

Активностите се од големо значење за младите 
Денот кога станав член во ФФРМ за мене претставува значаен, бидејќи тука многу работи научив кои ми помогнаа понатаму во 

животот. Тоа не се однесува само за мене, туку и на другите млади фармери, бидејќи оваа организација спроведува многу активности 
со цел да ги инволвира младите во земјоделството и креирањето на земјоделската политика. Стекнав големо искуство и знаење кое го 
применувам со другите млади фармери преку учество  во различни активности на ФФРМ, обуки, студиски патувања, посета на саеми . 

Васе Мојсовска, фармер

ФФРМ ги застапува земјоделците пред Владата, а во исто време ги едуцира
Мене ми остави впечаток учеството на многуте семинари и предавања во рамките на Проектот, а посебно студиските патувања 

преку коишто посетивме други држави и таму видовме како земјоделците функционираат здружено, посебно во решавањето 
на проблемот со пласманот на земјоделските производи. Би сакала да истакнам дека денес ФФРМ е најмоќна организација на 
земјоделци во Македонија која ги застапува земјоделците пред Владата, а во исто време ги едуцира. Како позитивен пример би ја 
посочила и посетата на саеми во странство каде што можеме да ги видиме најновите достигнувања во областа на земјоделството, 
но и манифестациите, како на пример, „Јувкијадата“ и организацијата на Меѓународниот ден на руралната жена каде што јас, 
лично, сум вклучена.

Драги Памуков, фармер

Земјоделците низ едукацијата научија што е ИПАРД и што се субвенции
Проектот поддржан од Сида опфати многу сектори од земјоделството каде што беа реализирани многу активности. Можам да 

кажам дека земјоделците низ едукацијата научија што е ИПАРД и што се субвенции. Од едукативните трибини кои беа реализирани 
со поддршка на Проектот јас добив многу сознанија за здружувањето, а посебно за здружувањето на земјоделците во кооперативи 
и особено како функционираат кооперативите во ЕУ.  Исто така, за мене е значаен и регионалниот центар на ФФРМ во Струмица кој 
беше поддржан од Сида и ние бевме вклучени во решавањето на проблемите на земјоделците од струмичкиот регион. Она што би 
сакал да го нагласам е поддршката на манифестацијата „Ден на раноградинарството“ која се одржува последните четири години за 
којашто ние добивме поддршка од проектот Сида - ФФРМ.

Видоја Зафировски, фармер

Проектот нè обедини нас, земјоделците
Проектот придонесе земјоделците да се здружат во единствена организација која ги обедини организирано да настапуваат, 

како во однос на производството на пазарот, така и во однос на своите права како партнери со Владата во делот на субвенциите, но 
и во комплетната земјоделска политика на Македонија.Многу манифестации, како Денови на македонското овчарство и Денови на 
македонскиот мед, се поддржани од  проектот со Сида и денес прераснаа во традиционални манифестации. Мене посебен впечаток 
ми оставија активностите кои се поддржани од проектот за формирање на земјоделските задруги кои денес се реалност.
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АГРОМЕТЕРОЛОГИЈА

Општа констатација за агрометеоролошката состојба 
во Република Македонија во анализираниот 
период е дека се работи за карактеристична 
година, со многу врнежи во пролетниот период 

и на почетокот на летото, со високи температури на 
воздухот во втората половина од летниот период и 
едновремено изразена суша во истиот период. Ваквите 
временски услови предизвикаа негативни влијанија врз 
земјоделските култури, особено врз пролетните окопни 
култури, лозарството и овоштарството, преку појава на 
болести и штетници, околу подготовките на површините за 
есенска сеидба и сл.   

Климатските промени и глобалното затоплување полека 
но сигурно си заземаат место во нашето секојдневно 
живеење. Населението и земјоделските култури ги 
чувствуваат и се соочуваат со овие состојби.

Просечните месечни температури на воздухот во текот 
на 2013 година од јануари до септември, во споредба со 
многугодишните вредности за истиот период, покажуваат 
покачување од 0,7оС во Прилеп до 2,3оС во Гевгелија. На 
останатите места овие отстапувања се од 1,4 до 1,9оС. 
Навидум отстапувањата не се големи, но сепак просечните 
вредности претставуваат сериозно предупредување за тоа 
што ни се случува и треба да нè наведат на размислување 
како понатаму и со какви решенија.

Истата состојба се повторува и со средните месечни 
максимални температури. Во овој случај, отстапувањата се 
исти, највисоките се 2,3оС, но сега зачестеноста е поголема 
и се појавуваат на повеќе метеоролошки станици во 
државата. 

Средните месечни минимални температури, исто така, 
бележат покачување на вредностите во текот на оваа 
година од 1,2 до 2,0оС, што воопшто не е за занемарување, 
ако се земе предвид состојбата дека скоро половина од 
летото, до средината на јули, имавме умерени температури, 
а пролетта беше проследена со чести врнежи од дожд.

Количеството врнежи бележи драстичен пораст особено 
во пролетта и на почетокот на летото кога периодичната 
сума изнесува над 70% од вкупното количество за целата 
година. 

Нерамномерниот распоред на врнежите кај нас 
претставува проблем кој се повторува скоро секоја година, 
но не е секогаш изразен со таков интензитет кој би 
претставувал проблем за земјоделските култури, каков што 
беше случајот во оваа година.

Проблемите со сушата и во оваа производна година 
дојдоа до израз, особено во втората половина од летото, 
кога од втората половина на јули до крајот на август имаше 
отсуство на врнежи или само еден врнежлив ден.

Во текот на летото, карактеристично беше тоа што 
имавме голем број тропски ноќи, кога минималната 
температура на воздухот не се спушти под 20оС, а сепак 
максималните температури на воздухот не ги постигнаа 
апсолутните вредности. Во минатото сме имале и повисоки 
максимални температури од овогодишните. 

Земјоделските култури и, воопшто, вегетацијата, многу 
тешко ги поднесоа ваквите временски услови. Голем дел 
од шумските дрва, било во парковите или во природа, 
се исушија, за што сме сведоци сите, што се должи на 
влажната пролет кога беше формирана голема лисна маса 
која во подоцнежниот период не можеше да се опслужува 
со малку достапната влага во почвата која беше резултат 
на сушниот период во втората половина од летото. За оваа 
состојба придонесоа и врнежите од кафеав дожд во два 
наврати во пролетта, а за тоа што врнеше и за составот на 
врнежите, немаше информација.    

Потребата од искористување на системите за 
наводнување станува сè поголема. Површините кои не 
се покриени со системи за наводнување сè уште се многу 
големи, а резултатот од таквите состојби се ниските приноси, 
напуштените површини без обработка, менувањето 
на видовите и културите што се одгледуваат или, пак, 
алтернативно наводнување од подземни води со пумпи 
со што во многу голема мера се поскапува производството 
поради скапите енергенси за придвижување на пумпите.

Генерално, состојбата со земјоделското производство 
може да се оцени како просечна, приносите кај житните 
култури беа добри поради тоа што вегетацијата беше 
завршена пред да започне сушниот период, додека кај 
останатите култури кои сè уште не се собрани се очекуваат 
просечни приноси. l

Пишува: дипл. агр. Ангелко Ангелески, 
советник за агрометеорологија при УХМР
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„Бадемите даваат плод  четвртата 
година, а инвестицијата се враќа 
шестата година. Моето искуство 

вели дека во делот на трошоците 
далеку по исплатливо е да садите 

од семка отколку  да купувате 
садници.  Ако сепак се одлучите да 

купите  садници треба да внимавате 
тие да не се со оштетен централен 

корен а најдобро е ако коренот 
на садницата е во пластичен или 
картонски фишек. Тоа е особено 

важно затоа што садниците со 
оштетен централен корен се 

понежни од останатите и бараат 
повеќе наводнување од останатите“, 

препорачува  Олгица Арсова, која 
одгледува бадеми 14 години.

Одгледување на бадемиОВОШТАРСТВО

Олгица Арсова со своето семeјство  одгледува бадем 
на 11 Хектари на падините на катлановско брдо. 
Во насадот имаме повеќе сорти на бадеми и тоа: 
Ферењес, Нонпареј кој е со мека лушпа а како 

опрашувач го има Тексас Ораито.
“Јас учев за бадемот на потешкиот начин пред 14 години, 

немав никакво познавање и некој кој ќе ми помогне. Насадивме 
4 декари бадеми со садниците  што ги купивме од државен 
расадник и следната година половина од нив моравме да ги 
пресадиме. Тоа  ми беше поука како не треба да се подигнува 
насад со бадеми. Главниот проблем кај тие садници беше 
потсечениот главен корен и денес, по 14 години тие стебла 
сеуште  имаат проблем  во вегетацијата“, вели Арсова.

Со цел да се избегнат ваквите неприлики, таа се советувала 
со професори од земјоделскиот факултет и остатокот од 
насадот го подигнала од семка на горчлив бадем, ставајќи по 
три семки на исто место  и потоа следувало калемење.  

И покрај тоа што навидум се губи една година, Арсова 
потенцира дека  праксата покажала голема разлика на тие 
фиданки од бадем кои биле добиени од  семка  во споредба 
со оние што ги набавила. Во следните четири  години тие 
фиданки од семка ги надминале оние кои биле насадени од 
садници.  

„Бадемите даваат плод  четвртата година, а инвестицијата 
се враќа во шестата година. Моето искуство вели дека во 
делот на трошоците далеку по исплатливо е да садите од 
семка отколку  да купувате садници.  Ако сепак се одлучите да 
купите  садници треба да внимавате тое да не се со оштетен 
централен корен а тоа е најдобро ако коренот на садницата е 
во пластичен или картонски фишек. Тоа е особено важно затоа 

Македонскиот 
бадем со 
препознатлив 
вкус и повеќе 
маснотии

Пишува: Билјана Петровска-Митревска
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што садниците со оштетен централен корен се понежни од останатите 
и бараат повеќе наводнување “, препорачува  Арсова.

Според неа бадемот не бара посебна нега како другите овошки. 
Олгица насадот  редовно го заорува и го третира против монилијата 
и осицата кои се главни опасности за бадемот. Целиот насад е под 
систем капка по капка кој заедно со доводниот цевковод беше 
инвестиција која ја направивме со Кредит од ИФАД кредитната 
линија.

Бадемот е многу осетлив на рани пролетни мразеви  и тоа многу 
се одразува на приносот. Ние цветањето го одложуваме со рано 
пролетно наводнување но некогаш и тоа не помага како што беше 
случајот лани кога имавме многу лоша сезона.  

„Минатата година ран мраз го зафати целиот насад и немавме 
ниту еден плод од целиот насад, а тоа се одрази  на кондицијата на 
стеблата со бадеми и оваа година имаме само четвртина од претходно 
очекуваниот принос“, вели Арсова.

Цената на бадемот на големо изнесува  од 300 до  350 денари за 
кршени бадеми во зависност од калибрацијата на истите. Оваа цена 
е диктирана од цената на увозните бадеми кои се со далеку понизок 
квалитет и кои имаат вкус на пластика и се третирани со хемиски 
препарати.  Македонскиот бадем има повеќе маснотии во својот 
состав и има препознатлив вкус. 

 За поголем принос Олгица на насадот има поставено 80 кошници 
со пчели кои многу придонесуваат за зголемување на приносот од 
30 до 50% затоа што бадемот е специфичен во опрашувањето како 
култура. l

Препорака на Олгица Арсова за идните одгледувачи на 
бадем: доколку сакате да подигнете насад со бадеми 
задолжително да се консултирате со експерити. Многу 
е важно површината пред садењето да се изрила на 
длабочина од еден метар и да се стави арско губриво. 
Од сортите  кои кај нас најдобро се покажаа се Ферењез 
со опрашувач Ораито.  Би советувала на сите кои 
сакаат да подигнат нов насад  бадемите  да ги садат од 
семка или да не се штедат пари и да се набават високо 
квалитетни садници со неоштетен централен корен 
препорача Олгица.

Пишува: Билјана Петровска-Митревска



14 | МОЈА ЗЕМЈА

Кога се собираат 
јаболката

Работа во овоштарникотОВОШТАРСТВО

Во овоштарската практика производниот процес 
има многу важно значење при постигнувањето 
високи и квалитетни приноси, но без квалитетна 
и навремена берба производните резултати ќе 

изостанат.
Бербата на плодовите се врши во определен рок кога 

тие ќе ја достигнат ботаничката или физиолошката зрелост. 
Во оваа зрелост плодовите ги привршуваат физиолошките 
функции, ја достигнуваат сортната големина, бојата на 
лушпата преминува во нијанси карактеристични за секоја 
сорта, бојата на семките се менува и преминува во црна.

Во технолошката или консумативна зрелост плодовите 
созреваат под одредени услови и ја постигнуваат 
највисоката пазарна вредност. Тогаш до полн израз доаѓаат 
соодносот помеѓу шеќерите и киселините и се стимулираат 
ароматичните материи карактеристични за секоја сорта.

Плодовите од летните сорти се собираат 5-7 дена пред 
да настапи технолошката зрелост. Есенските сорти се 
собираат 10-14 дена пред технолошката зрелост, додека 
зимските сорти се собираат во рокот кога се постигнува 
ботаничката зрелост.

Ако се соберат порано, пред да ја достигнат ботаничката 
зрелост, плодовите не можат да ја достигнат саканата 
големина, недоволно се обоени, потешко се чуваат во 
плодочувалиштата, калираат и се изложени на инфекции 
од магацински болести.

За да се намалат евентуалните загуби при чувањето 
на јаболката, треба да се утврди ботаничката или бербена 
зрелост и тогаш да се почне со берба. Често пати 
оптималниот рок за берба може да биде занемарен од 
објективни и субјективни причини, па поради тоа треба 
да се направи реално планирање на дневните берби со 
потребен број ангажирани берачи.

Оптималниот рок за берба се постигнува со примена на 
соодветни методи кои ја утврдуваат зрелоста. Со примена 
на само еден метод не може со точност да со потврди 
најпогодното време за берба. Применувајќи повеќе методи 
може ориентационо да се одреди почетокот на бербата.

Најстари методи според кои се утврдува бербената 
зрелост се сметањето на деновите поминати од цутење 

до берба, соодветно за секоја сорта, менувањето на бојата 
на лушпата карактеристично за секоја сорта, промената 
на бојата на семките, лесното откинување на плодовите, 
претбербено паѓање на плодовите и сл. Сето ова може 
да се потврди со следење на овие методи и формирање 
на сопствено искуство врз основа на повеќегодишно 
набљудување и одредување ориентациони датуми.

Во последниве години се применуваат пософистицирани 
методи, како што се употреба на јоден тест, рефрактометар, 
пенетрометар и др.

Со јодниот тест се евидентира присуството на скроб и 
преминот во шеќери. Ако се третира претходно попречно 
пресечен плод со јод и месото на плодот потемни, плодот сè 
уште има скроб и треба да се причека за берба, додека 1/3 
од пресекот на плодот не почне да се обојува.

Со рефрактометар се одредува содржината на шеќери. Со 
зреењето скробот исчезнува, а се зголемува количеството 
на шеќери. Кога треба да се почне со берба, треба да се 
спореди со претходно утврдени критериуми и содржина 
на шеќери поодделно за секоја сорта. Со пенетрометарот 
се утврдува цврстината на плодот којашто се споредува со 
секоја сорта според претходно утврдени критериуми.

За да се постигне посакуваниот квалитет, секој учесник 
треба максимално да се ангажира во производниот процес 
и во тој случај ќе има одржливо производство. Тоа ќе се 
постигне ако навремено се почне со берба, во зависност 
од производниот реон, ако претходно се знае намената на 
производот (јаболка за свежа употреба или преработка) и 
со ангажирање на работна сила. l

Пишува: дипл. агр. Кицо Дамовски

Правилно чување на јаболката
При чување на плодови за свежа употреба, во 
плодочувалиштата треба да се преземат повеќе 
постбербени активности и да се одржува поволен 
режим на чување и обезбедување соодветни услови, 
како температура на воздухот, обезбедување 
влажност на воздухот, проветрување на просториите, 
затемнување на просториите, претходно вршење 
дезинфекција, дезинсекција, дератизација на 
плодочувалишта и сл. Квалитетот на собраните 
плодови, нивната хранлива вредност, периодот на 
чување, транспортната издржливост и понатамошните 
манипулации (пакување и изнесување) на пазар  во 
голема мера зависат од условите што им ги пружиле 
производителите во производниот циклус.
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Правилна 
резидба на 
маслинката

ОВОШТАРСТВО

Резидбата на маслинката е исклучително значајна помотехничка 
мерка. Со резидбата на маслинката се создава рамнотежа помеѓу 
порастот и родноста на овошката, помеѓу лисната површина и 
останатите услови кои придонесуваат за поефикасна фотосинтеза 

и однос помеѓу капацитетот на кореновиот систем и надземниот дел на 
овошката. 

Има повеќе видови резидба:
- резидба во одгледување, формирање на круна;
-  резидба на род;
- резидба при подмладување и регенерација.

Според периодот на извршување на резидбата:
- првата резидба е во текот на ноември и декември (по бербата) - се 

отстрануваат непотребните и оштетените гранки,
- втората резидба е во јануари и почетокот на февруари - со цел обновување 

на круната и регенерација на овошката, се отстрануваат водопиите и 
непотребните гранки или цели стебла.

-  третата е во текот на март - по дефинирањето на пупките се врши резидба 
на род.

По завршување на  резидбата,  раните треба да се премачкаат со овоштарски 
восок или паста.

Алати за извршување на резидбата
Резидбата на овошките се врши со овоштарски ножици, електрични или 

моторни пили. l

 Пишува: дипл. инж. Нико Попов

Алати за резидба на овошките

Изглед на правилно изрежана овошка

Резидба на маслинка

По завршување на  резидбата,  раните треба 
да се премачкаат со овоштарски восок или 
паста (сл. 3).
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НаднасловРУБРИКА

Фосфорна исхрана 
на лозата

АПРЗ

Недостиг на фосфор се јавува и кога него го 
има во доволно количество, но во почвата има 
недостиг на микроелементи: бор, цинк, манган, 
молибден, поради што се смалува обемот 

на претворање на сложените фосфорни соединенија 
во попрости и се смалува нивното придвижување во 
гроздовите и во листовите. Тука доаѓа до задоцнување 
во развојот и созревањето на грозјето и до појава на 
симптоми на недостиг на фосфор.

За поголема достапност на минералниот фосфор за 
растенијата, почвата треба да биде неутрална, слабо кисела 
или слабо алкална.

За пополнување и одржување на резервите на фосфорот 
во слојот на почвата каде што се развива кореновиот 
систем на лозата, потребно е да се изведува на неколку 
години, по длабоко орање, со превртување на почвениот 
пласт и секоја година да се врши дробење и заорување на 
прачките или нивната пепел и комината. На ваков начин 
ќе се постигне резервите да бидат не помалку од 16 мг 
фосфор/100 грама.

Покрај ова, потребно е редовно внесување на органски, 
лисни и земјишни минерални ѓубрива кои содржат фосфор 
и други макро и микроелементи во сооднос кој и одговара 
на лозата.

Порано или подоцна, доколку неговото внесување не 
е во сообразност со препораките за негово количинско 
внесување, доаѓа до искористување на количеството 
коешто е присутно во почвата. Лозовите насади почнуваат 
да го чувствуваат неговиот недостиг и тоа се одразува на 
приносот.

Настапува сушење на лозовите насади и невозможно 
е нормалното усвојување на азотни ѓубрива, така што се 
забавува растот и развитокот на кореновиот систем поради 
што растенијата постепено се сушат. 

За навремено согледување и реагирање, потребно е да 
се обрне внимание на следново: 

- При недостиг на фосфор, целокупниот раст и развој на 

лозовото растение се забавува. Дрвенестиот дел му е тенок 
и слаб, кореновиот систем слабо развиен, а листовите мали 
и со темнозелена боја и се разликуваат од растенијата на 
кои им недостига азот чиишто листови се со бледозелена 
боја.

- Растенијата стануваат силно подложни на болести и 
штетници.

- На белите сорти понекогаш нема промена на бојата, 
но се појавуваат знаци на азотен недостиг кој и по 
внесувањето азотни ѓубрива не исчезнува. 

-  Најчесто фосфорен недостиг се јавува кај високородни 
сорти, во интензивно одгледување и во фаза на 
интензивен пораст со почетокот на развој на заврзот. 
За виновата лоза тоа е врв на потребата од фосфор.

-  Осипување на заврзот, тешко одвојување на 
капачињата на соцветието во периодот на цветање, 
мали и меки семки во зрната (бобинките) се дел од 
симптомите на недостиг на фосфор.

-  Најпрво се изменуваат најдолните листови и ресите.    
-  Типична слика на лозов лист со симптоми на недостиг 

на фосфор кај црвени сорти се петна со црвено-
виолетова нијанса главно сместени по крајот на листот 
и виолетово-црвена нерватура на листот. Виолетовата 
боја се распространува и на леторастите и пупките.

-  Подоцна многу им се издолжуваат лисните дршки 
на листовите, а листот се завива кон врвот. Младите 
листови израснуваат под остар агол во однос на 
ластарот и кај нив понекогаш може да се измени 
лисниот строеж. Ако не се преземат мерки, подоцна се 
појавува сушење на тие делови.

Ако во текот на вегетацијата се појават наведените 
манифестации и симптоми, треба да се внесе 30-60 грама 
од растение минерален фосфор во зоната на кореновиот 
систем и тоа на длабочина 40-50 см. По наѓубрувањето, 
ефектите  настапуваат полека и недостигот ќе се отстрани 
за 7-10 дена. l

Недостигот на фосфор прави големи загуби

Пишува: дипл. агр. Иван Захариев
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Умерени температури 
за лукот и празот

АПРЗ ГРАДИНАРСТВО

Постојат домашни и увозни сорти на праз со кратко и 
долго стебло. Во текот на вегетацијата бара умерена клима 

а најдобро успева кога температурите се пониски, а тоа е есенскиот период 
кога температурата е помеѓу 15 и 20ºC. Издржлив е на ниски температури, до 
-20ºC.

Во текот на вегетацијата бара многу влага, па дури и до доцна есен. Како 
култура бара многу хранливи материи и затоа треба да се одгледува на доста 
плодни и структурни површини.

Најдобро е да се одгледува во плодоред. Се наѓубрува со поголеми 
количества арско и минерално ѓубре. Од минералните ѓубрива се 
употребуваат NPK  ѓубрива во сооднос 1:2:1. Азотот и фосфорот се внесуваат 
со подготовката на површината. Се прихранува 2-3 пати. Се одгледува со 
производство на расад. Потребно е површинскиот слој на почвата да биде 
добро обработен. 

Сеидбата на расадот се врши во средината на март и на почетокот на 
април. На 1 м2 се сеат 8-10 грама семе. Семето се покрива со мешавина од 
плодна замја, дел од песок и дел од прегорено арско ѓубре. Расадот добро се 
вкоренува ако му се потскратат дел од коренчињата, а температурата во тој 
период треба да биде пониска и добро навлажнета.

Расадувањето се врши на крајот на јуни или почетокот на јули. Пожелно е 
да се сади како втора култура и тоа по: салатата, спанаќот, грашокот, стрните 
жита. Се расадува на растојание 20 х 20 или 25 х 15 см. По сеидбата на стално 
место веднаш треба да се залие со вода и така да се одржува во текот на 
целата сезона. Плевелите се уништуваат со окопување и по пат на употреба 
на хербициди. Првото прихранување е штом растенијата ќе се вкоренат, 
а второто е по 15-20 дена. Во текот на сезоната се заштитува претежно од 
болести, на пример, рѓа на листовите, ботритис, пламеница, против инсекти, 
претежно почвени и луковата мува.

Бербата се врши во есенскиот период, листовите кои се оштетени при 
бербата се отстрануваат, а врвовите на листовите и коренот се потскратуваат.

Доколку правилно се одгледува празот, приносите достигнуваат 30 – 50 т/
ха.

Празот претставува двогодишно растение. Во исхраната се користи 
стеблото и листовите во текот на целата година. Во првата година образува 
доста силно, таканаречено лажно стебло, кај некои сорти високи и до 80 см, 
а во втората година височината може да достигне и до 2 м. На стеблото се 
формира крупна округла топка и цвет со светловиолетова боја кои најчесто 
се опрашуваат со инсекти, а потоа се формира доста ситно семе.

Во текот на овој период се 
одвива бербата на лукот и 

на празот. За да се постигнат 
добри приноси и квалитетен 

производ, потребно е да се 
внимава на агротехничките 
мерки. Празот е најдобро да 

се одгледува во плодоред. 
Се наѓубрува со поголеми 

количества арско и 
минерално ѓубре. Пожелно е 

да се сади како втора култура 
и тоа по: салатата, спанаќот, 

грашокот, стрните жита. 
Лукот е растение кое бара 

претежно долги денови и при 
должина на денот од 10 до 12 

часа ги формира листовите 
и луковицата. Оптимални 

потреби има во фаза на 
расадопроизводството. 
Не поднесува различна 

влажност на почвата во текот 
на вегетацијата

Пишува: дипл. агр. Стојан Глигоров

Како до принос од 50 т/ха
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Умерени температури 
за лукот и празот

Умерената клима најпогодна
Лукот потекнува од Средна Азија, а според некои податоци, во Европа се 

одгледува на околу 100.000 ха. Тој бара умерена клима и во однос на еколошките 
услови, доста е осетлив.

Параметри за нормален развој: 'ртење на температура 3-5ºC, оптимална 
температура за развој на кореновиот систем 10ºC, на листот 16-18ºC, на чешнињата 
20ºC, формирање на луковица, коренот и лисната маса се издржливи и до -15 до 
20ºC.

Лукот е растение кое бара претежно долги денови и при должина на денот од 
10 до 12 часа ги формира листовите и луковицата. Оптимални потреби има во фаза 
на расадопроизводството. Не поднесува различна влажност на почвата во текот на 
вегетацијата. Наводнување се врши 4-5 пати,  зависно од потребите и структурата 
на почвата. Лукот бара среднотешки, длабоки и плодни почви. Најдобри резултати 
дава и успева по: легуминозни растенија, зелкови култури, пченица, ран зеленчук.

Eсенската обработка на почвата е на длабочина од 30 см, а претсеидбената 
обработка или подготовката на почвата е на длабочина 8-10 см. Во однос на 
ѓубрењето, потребно е ѓубрење со арско ѓубре во количество околу 20-25 т/ха, 
потоа со минерални ѓубрива NPK, по препорака откако ќе се направи агрохемиска 
анализа за потребите и дозите на употреба. Доколку не се користи прегорено арско 
ѓубре, количеството на минералните ѓубрива треба да се зголеми за 30-40%. Се 
ѓубри ½ NPK во текот на основната обработка и ½ NPK ѓубре пред сеидбата.

Растојанието при сеидбата е 30-40 х 8-10 см. Потребното количество на 
пролетниот лук е 800-1.200 кг/ха, а за есенскиот 1.400-1.600 кг/ха.

Во текот на вегетацијата е потребно да се направи меѓуредова обработка и 
заштита од болести и штетници како почвени инсекти, заштита од лукова мува која 
може да причини големи штети, противминери, потребна е заштита од плевели, 
потребно е редовно наводнување и прихранување.

Бербата и приносите се движат од 3 до 4 т/ха, а реалните приноси би требало да 
се движат околу 5-7 т/ха за пролетен лук и 8-9 т/ха за зимски лук. l

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 
или 070 937 132. 

Контакт лице Благојче Најдовски сè 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”



Со механизиција

Семеен бизнис на Трајче ЦветковскиГРАДИНАРСТВО

ТРАЈчЕ ИМА 
НАСАДЕНО КОМПИР 
НА 1,5 ХЕКТАРИ 
И НЕГОВОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 
ДОСТИГНУВА И 
ДО 70 ТОНИ ОД 
ХЕКТАР. ИНАКУ, 
СЕМЕЈСТВОТО 
ЦВЕТКОВСКИ 
СЕ ЕДНИ ОД 
НАЈГОЛЕМИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА МОРКОВ ВО 
МАКЕДОНИЈА 
СО ГОДИШНО 
ПРОИЗВОДСТВО ОД 
1200 ТОНИ МОРКОВ.

Приказната за Трајче Цветковски од скопското 
село Јурумлери е слична на голем број животни 
приказни во Македонија од времето на 
транзицијата: работа во фабрика, формирање на 

семејство и, на крајот, останување без работа. Цветковски 
работел во „Арт Скопје“ и за време на приватизацијата 
останал без работа. 

„Барајќи егзистенција, започнав со земјоделство затоа 
што почвата во Јурумлери е од бога дадена за морков, 
компир и друг коренест зеленчук. Најпрво почнав со 1,5 
хектар сопствени површини, а сега работам под наем 
вкупно 40 хектари со годишно производство од над 1.400 
тони зеленчук како морков, компир, цвекло, трупка, зелка 
и други култури. Во работата многу ми помагаат двата сина, 
Младен и Филип, кои моментално студираат на Факултетот 
за безбедност, и сопругата Весна. Секој од семејството има 
сопствен дел во производството. Весна е со работниците 
кои го мијат, чистат и пакуваат зеленчукот дома. Јас ги 
извршувам земјоделските работи на поле, а децата со двете 
комбиња го дистрибуираат производството на кванташкиот 
пазар и по маркетите. Само со труд и организираност 
има резултати“, вели Трајче, кој има насадено компир на 
1,5 хектар и неговото производство достигнува и до 70 

тони од хектар. Инаку, семејството Цветковски се едни од 
најголемите производители на морков во Македонија со 
годишно производство од 1.200 тони морков.

За да добијат подобар приход, Цветковски го 
прилагодуваат садењето на компирот за да стигне за берба 
по струмичкиот компир, а тоа е по 1 јули, па сè до септември 
или до почетокот на октомври, кога на скопските пазари 
стасува тетовскиот компир. 

Самото одгледување и рентабилноста, како и квалитетот 
што Трајче сака да го постигне кај компирот го принудиле 
Трајче да ја набави целата механизација за одгледување на 
компир. 

„Со текот на годините ја набавивме целата механизација 
за производство на компирот, од трактори, фреза со 
валјак, специјални плугови за вадење млад компир, 
компиросадачка и компировадачка, што ни дава можност 
да обработуваме големи површини. Со добро наводнување, 
заштита и прихрана, имаме принос на компирот од 65 до 70 
тони компир на хектар“, посочува Цветковски.

Компирот е култура која бара машинска обработка. 
Најпрво површините се ораат и фрезираат, пред садењето 
се третираат против плевели со хербицидот Stomp и се 
третираат против штетници. 
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 до 70 тони од хектар
„Садењето е околу 20 март. Имаме сопствена 

компиросадачка што значително го олеснува садењето. 
На еден хектар ставаме 1.000 килограми сертифициран 
семенски материјал. Ние садиме претежно бели сорти на 
компир и тоа „карера“, „ламбадија“, „белини“, „лизета“, 
додава Цветковски.

Потоа компирот машински го окопуваат и започнуваат со 
наводнување со прскачи согласно потребите на насадот, во 
просек на секои десет дена. Во меѓувреме се третира против 
компирова златица, а по потреба и против други болести, 
како дамкавост, пламеница, пепелница и штетници. 
Прихранувањето Трајче го врши со комплексни ѓубрива и 

оваа година на еден хектар ставиле 1.000 килограми ѓубре. 
Но, за високи приноси, како што вели Трајче, мора да се 
прихранува и фолијарно, преку листот.

Во иднина семејството Цветковски планира да 
инвестира во автоматизирани линии за миење и пакување 
на зеленчукот и за негова финализација во готов производ. 

„Но, тоа ќе им го препуштам на синовите кои и покрај тоа 
што учат факултет, иднината ја гледаат во земјоделството“, 
истакнува Трајче.

Оваа година компирот имаше релативно добра цена од 
20 до 25 денари по килограм, на големо. l

Компировадачка

Плуг за вадење компир на зелено

Цветковски произведува 1200 
тони морков годишно
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Зеофит – произведува Стрмош АД ПробиштипАГРОАЛТЕРНАТИВА

Во последно време 
мно гу интензивно се 
развиваат нови те-
хно логии за за шти-

та на природата, како  што 
се нано-технологијата во 
про изводството на средства 
за фо ли јарна заштита за 
зголемување на отпорноста, течните ѓубрива итн.

Овде се вбројува и зеофитот, кој е еднакво добар, пред сè, од еколошка гледна точка, и 
дава одлични резултати во производството на зеленчуковите расади. Во земјоделството 
се употребува за детоксификација на почвата, бидејќи има способност да ги врзува 
пестицидите, микотоксините, тешките метали и други отрови кои се наоѓаат во почвата од 
долгогодишните прскања со разни препарати. Тоа доведува до презаситување на почвата 
и со тоа се намалува и производството и самиот квалитет. Поради својата способност да 
апсорбира вода и хранливи материи, зеофитот служи како еден вид магацин.

Гранулите на зеофитот во почвата ги врзуваат за себе хранливите елементи кои во 
природата обично се губат со поројните дождови или, пак, 

ги снемува. Поради тоа, со употребата на зеофит околу 
коренот значително се подобрува состојбата со непотребното 
губење на хранливите елементи и има нивно максимално 
искористување. Тој дејствува исклучително позитивно како 
подобрувач на структурата, особено кај глинестите и песокливи 
почви, бидејќи не се лепи за глината, туку напротив, поради 
неговата решеткаста структура овозможува постојано струење 
на кислород, што е многу важно за ова производство. Зеофитот 
се дозира во подлогата за саден материјал со 20-30% од 
целокупната смеса, со која се полнат кутиите за садење. Поради 
неговата способност за задржување на водата и хранливите 
елементи, секоја жиличка од коренот ја впива потребната доза, 
одржува и константна влажност, што е исто така важен фактор, а 
меѓу другото, и нема потреба од често наводнување. Кога доаѓа 
времето за пресадување, мешавината 
од подлогата со зеофит, заедно со 
младите садници, се префрлаат во 
градината.l

Подобрувач на структура на  
почвата     

Зеофитот се дозира во подлогата 
за саден материјал  со 20-30% 
од целокупната смеса, со која се 
полнат кутиите за садење. Поради 
неговата способност за задржување 
на водата и хранливите елементи, 
секоја жиличка од коренот ја 
впива потребната доза, одржува и 
константна влажност, што е исто 
така важен фактор, а меѓу другото и 
нема потреба од често наводнување



Хемомак пестициди ПОЛЕДЕЛСТВО

Досегашното искуство по ка-
жува дека раното суз бивање 
на плевелите го зголемува 
при  носот на жи та  рките. Се 

пого лема е за инте ре си раноста за едно 
ре шение за сузби вање на теснолисни 
и широко лисни плевели во пченица и 
јачменот. 

Сузбивањето на плевелите треба 
да започне веднаш рано наесен 
односно по сеидбата. За сузбивање 
на плевелите рано наесен има 
неколку причини од кои најважни се 
обезбедување на подобри услови за 
презимување на житата, со тоа што 
нема конкуренција за одземање на 
вода и хранливи материи од почвата 
и брз старт напролет. За таа намена 
се препорачува употребување на 
новиот хербицид MARATON 375 
SC за сузбивање теснолисни и 
широколисни плевели во есенската 
пченица, есенскиот јачмен, есенското 
тритикале и 'ржта.

MARATON 375 SC е победник на 
долги патеки со тоа што претставува 
перзистентен хербицид со долг пе-
риод на дејствување и долг период на 
примена. 

Хербицидот MARATON 375 SC е 
во облик на концентрирана емулзија 
со две активни материи pendimetalin 
250 g/l iizoproturon 125 g/l. Оптимален 
период на третирање кај есенска 
пченица и јачмен е наесен после 
сеидба а пред или по поникнувањето 
на житариците во фаза на 1-2 листа. 
Третирањето на есенска пченица и 
јачмен може да се изврши и во фазата 
на 3-4 листа ако плевелите се во фаза 
на поникнување. Најдоцен третман 
на примена на MARATON 375 SC кај 
пченицата и јачменот е пред крајот на 
братењето. Третирањето на есенското 

тритикале и 'рж е наесен по сеидбата 
а пред никнувањето. 

Доза на примена на MARATON 375 
SC e 4 л/ха со потрошувачка на вода 
од 200/400 л/ха. MARATON 375 SC 
сузбива и теснолиснии широколисни 
плевели: Apera spica-venti (обична 
ветрушка), Alopecurus mysuroides 
(лисичја опашка), Echinochloa crus-
galli (диво просо), Capsela bursa-pas-
toris (овчарска торбичка),  Fumaria 
officinalis (чадливка), Galium aparine 
(лепавец), Cirsium arvense (нивска 
паламида) Geranium sp (див здравец), 
Lamium purpureum (мртва коприва), 
Matricaria sp. (камилица),  Papaver 
rhoeas,(булка), Raphanis raphanis-
trum (дива репица), Stellaria media, 
(ѕвезденка) Sinapis arvensis (синап), 
Thlaspi arvense (паламида), Veronica 
hederifolia (велигденче), Viola ar-
vensis (темјанушка), како и отпорни 
повеќегодишни плевели со длабоко 
впуштени корени. l

Есенско 
сузбивање на 

плевели во 
пченицата и 

јачменот
Пишува: Дипл. агр. Благојче Димитриев







РУБРИКА

26 | МОЈА ЗЕМЈА

Со систем капка 
по капка до двојно 
поголеми приноси 
на силажа

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

Тони Петровски од село Добрушево, општина 
Могила, е млад земјоделец кој оваа година 
за првпат користеше систем за наводнување 
капка по капна на парцела со пченка, како дел 

од иницијативата „Да одгледуваме повеќе пченка“ 
на проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси. 
Покрај четирите хектари со пченка за зрно и силажа, 
Тони обработува 10 хектари со жито и 6 хектари со 
градинарски култури, тутун, и др. Тој, исто така, одгледува 
свињи кои најчесто ги пласира на локалните пазари во 
Могила, Новаци и Битола.

Со вклучување во иницијативата „Да одгледуваме 
повеќе пченка“, Тони ја увидел можноста за зголемување 
на приносите и остварување на поголема финансиска 
придобивка од земјоделското стопанисување. Тој 
учествуваше во иницијативата со парцела од 0,8 хектари 
на која ќе оствари производство од 100 тони на силажа 
со доста квалитетен состав, благодарение на системот за 

наводнување капка по капка и подобрените протоколи за 
наводнување, прихрана и заштита.

Следејќи ги протоколите, состојбата на опитното поле на 
Тони Петровски во септември е следната:

Површина на парцела: 8.000 м2
Локација: село Добрушево, општина Могила
Култура: пченка (499), наменета за зрно
Склоп: 80.000 растенија на хектар
Сеидба: Машинска, на растојание од 70 см (засадена на 
29.5.2013)

Применета агротехника:
• Основно пролетно орање
• Заштита од плевели (Linurex, 1,8 литри на хектар)

Ѓубрење:
• Прихрана при сеидба со минерално ѓубре NPK 

15:15:15 со 200 килограми на 0,8 хектари
• Прихрана по сеидба со минерално ѓубре уреа 100 

килограми на 0,8 хектари

Наводнување:
• Систем капка по капка поставен на 25.6.2013 (до 

крајот на сезоната има извршено 14 наводнувања на 
парцелата)
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Фертиригација:
• Аплицира водорастворливо минерално ѓубриво 

Kristalon 20:20:20 во доза од 50 килограми на хектар, 
распределено преку 10 наводнувања при што се 
внесуваат по 5 килограми со едно наводнување.

Покрај рекордните приноси на силажа од 100 тони по 
хектар, двојно повеќе од неговите досегашни приноси, Тони 
Петровски се пофали и со ефективноста на системот капка 
по капка, која за разлика од другите парцели, слободно 
може да се каже дека воопшто не му одзела време во 
периодот по сеидбата. Имено, во недостиг на систем на 
наводнување во село Добрушево (како и во поголем дел 
на општина Могила), по поставувањето на системот капка 
по капка, Тони доаѓа на парцелата само за вклучување 
на дизел-агрегатот кој за 3 до 5 часа врши целосно 
наводнување и ѓубрење на парцелата. Со oвој начин 
на наводнување и одгледување на пченката, потребата 
од работна сила е помала во споредба со останатите 
начини на наводнување, што за Тони е особено значајна 
придобивка поради макотрпната работа на преместување 
на цевките кога наводнувањето се врши по бразди. По 
резултатите од оваа година, Тони Петровски сериозно 
размислува за проширување на системот капка по капка 
на уште еден хектар, што покрај заштеда на работна сила 
и загарантирано зголемено производство, ќе му обезбеди 
и поголеми приходи и можност за експанзија на неговиот 
семеен бизнис.

Тони Петровски не е единствениот земјоделец од 
иницијативата „Да одгледуваме повеќе пченка“ кој може да 
се пофали со високи приноси. Земјоделци од Пелагонија 
кои во 2013 ја наводнуваа пченката со капка по капка и ги 
следеа истите протоколи како Тони очекуваат просечно 
зголемување на приносите на зрно за 33% (од 9 т/ха до 12 т/
ха) и на силажа за 48% (од 54 т/ха до 80 т/ха), додека во Полог 
очекуваат зголемување на приносите на зрно за 38% (од 6,5 
т/ха до 9 т/ха) и силажа за 60% (од 35,5 т/ха до 57 т/ха). Во 
текот на наредните две години бројот на фармери вклучени 
во иницијативата ќе се зголеми. Ако сте земјоделец од 

Полог или Пелагонија и сте заинтересирани за учество 
во иницијативата во текот на 2014 година, контактирајте 
со Димче Дамјановски во рамки на проектот на УСАИД за 
експанзија на мали бизниси на ddamjanovski@carana.com 
или јавете се на 044/330-930.l
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 Вино
Производство на медовина

Пишува: Миле Костов-вински брокер

ПЧЕЛАРСТВО

По центрифугирањето на ме-
дот, пчеларите може да ги 
искористат остатоците мед од 
кадата и центрифугата, како 

и медот од капачињата од восокот и 
да добијат суровина за производство 
на медовина. Еве го рецептот за 
производство на еден ваков пијалак 
кој ако се направи добро наликува на 
врвно бело вино од квалитетни вински 
сорти грозје, на прв поглед, но сепак 
вкусот е поинаков од оној на пивото и 
е многу сладок и здрав.

Измијте ја целата опрема со чиста 
ладна вода за пиење. Ќе се добие 
шира од вода и мед во количество 
10-15 литри, повеќе или помалку, 
во зависност од големината на 
опремата за вадење мед. Оваа 
течност процедете ја низ сито, за да се 
отстранат покрупните парчиња восок, 
мртви пчели и сл. По исцедувањето 
на медот од восокот, дополнително 
измијте го восокот – ќе извлечете 
додатно количество мед. Сета шира 
ставете ја во садот за ферментација.

Од суштинско значење во оваа 
фаза е да се измери специфичната 
тежина на течноста со широмер. 
Идеална стартна специфична тежина 
е 100 екслови степени. На винарите 
оваа бројка може да им изгледа 
висока, но за разлика од грозјето, 
медот содржи само околу 80% шеќери 
што може да ферментираат. Ако оваа 
бројка е повисока, се додава чиста 

вода додека широмерот падне на 100 
екслови степени, а доколку е пониска, 
се додава повеќе мед. Затоа треба 
да се внимава да не се употребува 
премногу вода при миењето на 
опремата, за да не се троши скапоцен 
мед за засилување на ширата.

За разлика од грозјето како 
суровина за добивање вино, медот 
не содржи одредени состојки, па 
истите треба да ги додадеме. Да 
претпоставиме дека ќе ферментирате 
шира во количество од 25 литри. На 
ширата додајте 50 грама лимонска и 
25 грама винска киселина, 5 кафени 
лажички храна за квасец ди-амониум, 
1 кафена лажичка сув танин од 
грозје, 500 мг витамин Ц и неколку 
таблети витамин В1. Препорачливо 
е витамините да се издробат и да се 
измешаат со другите состојки, па да 
се додадат на ширата, зашто танините 
релативно тешко се раствораат и кога 
би се ставиле сами, ќе испливаат на 
површината на течноста и тешко ќе 
се измешаат. На крај, додајте околу 5 
г калиум метабисулфит или попознат 
како винобран. Оставете така 2-3 дена 
на собна температура. Потоа ширата 
измешајте ја интензивно за да испари 
сулфурниот диоксид од винобранот и 
да се аерира, по што веднаш се додава 
активиран квасец, што го активирате 
според упатството од производителот.

Во следните 2-3 дена ширата 
одвреме-навреме се промешува. Ко-

га ќе почне ферментацијата, што 
се забележува по пената и ме урчи-
њата на површината, те ч носта се 
пренесува во стаклени билнаци каде 
што ќе ја продолжи фер ментацијата 
во редуктивни ус ло ви, со што 
помало изложување на воздух. За 
оваа цел се затвора со вен тил што 
овозможува непречено излегување 
на јаглеродниот диоксид како продукт 
на ферментацијата, без да влегува 
кислород од над ворешната атмосфера 
(во отсуство на професионална 
опрема, јас користам цевче потопено 
во сад со вода).

Се остава да ферментира до крај. 
Битно е за почеток на фе р мен тацијата 
температурата да биде околу 20°С, 
додека понатаму по желна температура 
е околу 15°С. Важат истите правила 
како при ферментација на вино од 
грозје. По извесно време, на дното од 
садот ќе се појави талог. Декантирајте 
го во друг сад внимавајќи да не 
повлечете од талогот.

Време е да го дегустирате про-
из водот на вашиот труд. Доколку 
добиеното вино е суво, а сакате сла тко, 
додајте уште малку мед и уживајте во 
вкусот. Постојат без број комбинации 
на медовина во комбинација со вино 
од грозје и дру ги овошја, така што 
палетата на вкусови што може да се 
добијат е извонредно богата.l

 од мед
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ПЧЕЛАРСТВО

Често пати среќавам пчеларници 
на местоположби на кои пчелите 
воопшто не напредуваат. На 
вакви места често се случува 

при формирање на леглото или клубето, 
иако западната страна е релативно 
потопла, тие да зазимуваат на источната 
страна (поладната и поветровита). сл. 4. 

Може да се случи ако кошниците се 
свртени со летата кон исток, пчелите 
да се подготвуваат да зимуваат на 
северната страна која е многу поладна, 
а ја одбегнуваат јужната (потоплата). 
Можно е во кошницата, иако има доста 
мед, пчелите едноставно да ја напуштат, 
односно да ги снема, медот да биде 
оставен, а не се работи за новата болест 
(CCD). Овој мед и побавно го разграбуваат 
соседните друштва што е знак дека ваквите места нерадо 
ги посетуваат пчелите. Овие места не се штетни само за 
пчелите, туку и за луѓето. Луѓето кои престојуваат долго на 
вакви места често заболуваат од разни тешки заболувања, 
најчесто канцерогени, па затоа пожелно е на вакви места 
да не се поставува легло за спиење и да не се задржуваме 
подолго. На овие места кучињата воопшто не сакаат да 
спијат (ги препознаваат), додека мачките спијат радо на 
овие места. Доколку се гради ново живеалиште, добро 
е теренот (плацот или станот) да го испитаат луѓе што се 
занимаваат со ваква работа, познати како радиестезисти. 

Бедуините, своите шатори ги поставувале исклучително 
на оние места каде што лежело кучето. Во станот за 
живеење на ваквите штетни точки или линии, добро е да 
биде поставен ѕид или некој дел од мебелот во кој имаме 
многу малку работа и престој во негова близина. Спротивно 

на ова, во некои точки од пчеларникот 
друштвата се секогаш успешни и многу 
јаки, со доста голем принос. Сето 
горенаведено се должи на распоредот 
на некои линии по хоризонтала кои 
меѓусебно се пресекуваат формирајќи 
мрежа, т.н. ХАРТМАНОВА МРЕЖА (сл. 1).

Оваа мрежа се состои од точки и 
линии слично како што се распоредени 
меридијаните и напоредниците 
на Земјината топка, формирајќи 
правоаголници со страни околу два метра 
(север – југ) и околу два и пол метра (исток 
– запад) за нашава географска ширина 
(сл. 1).

Точките во кои се сечат овие линии 
(пресечните точки) се редат наизменично 
(+, - ). Ова е земено условно, а не значи 

дека во таа точка има позитивна или негативна енергија. 
Истата точка мерена на различна вертикална висина 
дава различно вртење на нишалото. Овие точки и линии 
радиестезистите ги одредуваат со помош на посебна 
направа, т.н. чепорешка (рашља). Но, и самиот пчелар може 
да одредува вакви точки со помош на рачно изработено 
нишало. Нишалото се прави од една прачка со должина од 
1,5 метри, конец и некој метален предмет, но не потежок 
од 20 грама. Металниот предмет со помош на конецот 
се врзува за прачката да виси. За оваа работа најмногу 
одговара да се постави прстен или некој клуч. 

Кога со нишалото одиме во еден правец држејќи го со 
десната рака и наидиме на линија од Хартмановата мрежа, 
предметот поставен на нишалото ќе започне да се врти 
во насоката на часовникот. Истото нишало, ако го земеме 
во левата рака, ако предметот од вртењето го смириме и 

Како да се направи 
Хартманова мрежа

Оваа мрежа се состои 
од точки и линии 

слично како што се 
распоредени меридијаните 

и напоредниците 
на Земјината 

топка, формирајќи 
правоаголници со страни 
околу два метра (север – 

југ) и околу два и пол метра 
(исток – запад) за нашава 

географска ширина

Пишува: Раде Каранфиловски, советник за пчеларство при „Апицентар“ -  Битола
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го оставиме слободно да виси, тој ќе почне да се врти обратно 
од насоката на стрелката на часовникот. Насоката на вртење на 
нишалото се менува на секои 20 сантиметри подигајќи го нишалото 
нагоре, а почетната точка е 10 сантиметри над земјата. Да бидам 
појасен, одиме со нишалото во еден правец; кога ќе се промени 
насоката на вртење, односно кога сме ја заминале пресечната 
линија од Хартмановата мрежа, полека се враќаме назад до 
другата промена на вртење. Пресечната точка ќе ја одредиме 
ако околу најдената точка во дијаметар од 15 до 30 сантиметри 
одредиме четири промени на вртење на нишалото, вртејќи го во 
круг околу пронајдената точка. (сл. 1).

Со пронаоѓањето една точка и мерење на растојанието 
кон исток или запад, ја одредуваме наредната точка, а со 
пренесувањето на растојанието на север или југ, одредуваме две 
наредни точки. Кога ќе ги одредиме точките (со пренесување на 
растојанието), повторно ја проверуваме нивната точност со помош 
на нишалото. И кога сме сигурни за точноста, закачуваме колче 
во таа точка. Со одредување на Хартмановата мрежа можеме да 
преминеме на поставување на постаментите за кошниците, а на 
нив и самите кошници. Најдобро е друштвата да се поставуваат 
во средината на правоаголникот (во пресекот на дијагоналите) 
во нултата точка. Престојот на друштвата во нултата точка е 
најбезбеден и најповолен за пчелното друштво. Истото важи и за 
луѓето. Креветот е најдобро да биде во тој дел од собата каде што 
е нултата точка, без разлика на тоа што тоа не е естетски. 

Многу лошо дејство врз пчелите имаат и подземните текови 
вода, односно пчелите не треба да бидат над никакви водотеци, 
па не и на мост кој е над реката. Водотеците, исто така, можеме да 
ги определуваме со помош на нишало, само што сега нишалото ќе 
се врти само налево додека се движиме во полето на водотекот. 
Водотеците зрачат оддолу нагоре, обратно од Хартмановата 
мрежа на која зрачењето и е од атмосферата. Она што важи за 
негативните Хартманови точки, важи и за водотеците, само овде 
опасноста е по целата површина, не во одредени точки и линии. 

При работа со нишало треба да немаме ништо во џебовите, без 
часовник, мобилен и што помалку набљудувачи околу мерачот. 
Пчелите поставени во патеката на зрачење од водотеците тешко 
ја поднесуваат зимата, а во пролет имаат забавен развој, во 
крајот на летниот период, ако не се замени матицата со млада, 
пчелите едноставно ќе ги снема иако во кошницата има мед. 
Ваквата кошница, со истото саќе, ако ја преместиме надвор од 
полето на водениот тек и ја населиме со друго друштво (на истите 
недезинфицирани рамки), тоа нормално ќе си работи што е доказ 
дека побегнатото друштво не страдало од болест. 

Матиците произведени во друштво кое се наоѓа во полето на 
водотек, 60% не се враќале од оплодување, а тие што се враќале 
додадени во друго друштво, што не е во поле на подземни 
водотеци, ги менувале 100%. Овие испитувања се спроведени од 
пчелар-радиестезист (Здравко Илиев – Србија).

Како заклучок, на крајот, би рекол: Бидејќи имаме мал број 
радиестезисти, а и пчеларот ако не е искусен во одредување на 
овие точки, треба да води евиденција на кои места најдобро се 
развивале пчелните друштва и давале најдобри приноси, од 
нив да вади и произведува нови роеви и матици. Местата на кои 
упорно се лоши резултатите – да ги избегнува, но и самиот пчелар 
да не престојува таму или да гради некаква пчеларска куќарка. 

Негативно влијание на развојот на пчелните друштва имаат 
и далекуводите со висока фреквенција и волтажа. Пчелите 
поставени под далекуводите многу малку собираат мед, претежно 
собираат прополис и се градат со него бидејќи тој го намалува 
зрачењето. Пчелите треба да се оддалечени од далекуводите 
најмалку 50 метра. Истото важи и за трансформаторите. При 
високи фреквенции, често пчелите исчезнуваат од своите 
живеалишта. Слично нешто се случува и со предавателите за 
мобилна телефонија. 

Мој совет е пчеларниците да се формираат што подалеку од 
какви било електрични зрачења, а по можност да се затскриени 
со некој брег од предавателите на мобилната телефонија. l
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Природен заштитник 
од болести кај телињата

КолострумАПРЗ

Пишува: дипл. агр. Слободан Серафимовски

Телињата на свет доаѓаат без антитела за отпорност 
од причинители на болеста, односно потполно 
незаштитено. Новороденчињата нив мора да ги 
внесат во целост со колострумот. Колострумот 

воспоставува пасивен имунитет, а личен имунитет кај 
телињата се развива полека, со старост од три до пет 
недели. До тој период се препуштени само на пасивната 
заштита со антитела кои ги внеле со колострумот.

Колострумот јасно се разликува по составот од 
обичното млеко и содржи повеќе суви материи. Поради 
високата содржина на имуноглобулин, содржината на 
белковините е пет пати повисока. Како колострум може 
да се означи само првото молзење по телењето. Само 
во тоа прво молзење имуноглобулинот е во доволно 
висока концентрација. Веќе во второто молзење на 

располагање е само 60% на имуноглобулинот во однос на 
претходното молзење.

Колкава заштита ќе дава колострумот, зависи од два 
фактори: прво, времето кога е земен колострумот и второ, 
концентрацијата на имуноглобулинот. Здравјето на 
телето директно е зависно од снабденоста со колострум. 
За менаџментот на колострумот важи правилото „рано 
и полно“. Антителата кои се добиени со колострумот 
доаѓаат преку слузокожата на цревата во крвотокот, 
од каде што ја извршуваат функцијата на одбрана на 
организмот. l

Според Статутот на ФФРМ, 
постојат два типа на членови во 
ФФРМ:
Групни членови - регистрирана 
и оперативно и финансиски 
активна група на фармери 
- земјоделски здруженија, 
регионални и национални сојузи, 
земјоделски задруги и/или 
трговски друштва формирани од 
земјоделски здруженија
Индивидуални членови - 
Секој жител на Македонија, 
инволвиран или заинтересиран 
за земјоделството кој го 
исполнува основниот критериум 
- да е евидентиран фармер 
во Единствениот Регистар за 
земјоделци на МЗШВ, или е член 
на земјоделско стопанство. 
Индивидуалниот член може да 
одлучи дали ќе членува во некоја 
од социјалните мрежи на ФФРМ.
Членарината за групните членови 
во зависност од бројот на членови 
изнесува од 6000 до 12000 
денари, а за индивидуалните 
членови изнесува 920 денари.
Покрај редовните членови ФФРМ 
воведува и статус на придружни 
членови, тоа се правни и физички 
лица кои можат да ги користат 
услугите на организацијата, но 
немаат право на глас.
Контакт: Главна Канцеларија  
ул „Христо Смирненски“ бр 15, 
1000 Скопје   
Тел/факс: 389-02-3099-042

Како да станам член 
во ФФРМ
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Автоматските системи даваат можност дополнително да се хранат кравите со 
поголема млечност од групата, чии потреби не можат да бидат задоволени 
одеднаш со давање на целокупно предвиденото количество на концентрирана 
храна

Хранење на крави 
преку компјутер

МЕХАНИЗАЦИЈА

Имајќи предвид дека концентрираната храна е 
многу поскапа од кабастата, големо внимание 
се посветува на нејзиното растурање при 
хранењето на молзните крави. Од другата 

страна, потребно е рационална исхрана со овој вид храна, 
односно секое грло да добие сопствено количество храна 
според продукцијата.  

Основен систем за исхрана на молзните крави е 
распределбата на концентратите во два дела: во основниот 
и дополнителниот оброк. Основниот оброк најчесто се 
дава помешан со кабаста храна, главно со силажа и сите 
грла, без разлика на продукцијата, добиваат подеднакво 
количество концентрат. Дополнителниот оброк се дава 
во молзилиштето и тоа според млечноста на одредена 
група крави или поединечно според млечноста на секоја 
крава. Основен недостаток на овој систем е тоа што некои 
од високо продуктивните крави не успеваат да го изедат 
целото количество концентрат од хранилката за време на 
молзењето. За да не пропадне ова количество, се дава на 
кравите со помала млечност. 

Во затворените штали, при молзењето на стојалиштата, 
концентратите се распоредуваат индивидуално, а 
најчесто со рака. Оваа работа може да се олесни со 
користење специјални разделувачи на концентрат. 
Поради неточното разделување на концентратот со 
рака сè повеќе во употреба се специјалните волуменски 
дозатори, со кој повеќе пати во денот се дозира вкупно 
регулираното количество храна потребно за една крава 
според нејзината млечност.        

Индивидуално дозирање на концентрираната храна 
во праксата поретко се користи, иако во светот постојат и 
такви решенија. Овој автоматски уред се движи на шини 
со тркалца низ шталата, при што на секое грло дозира 
програмирано количество храна. 

Програмираниот уред е со меморија за до 124 крави 
и има часови (временска) база, при што во одредени 
временски интервали, кои претходно се регулираат, 
самиот може автоматски да се вклучува во погон. 
Концентратот од овој уред се дозира со помош на 
спирален транспортер, при што за едно завртување на 
дозаторот се исфрлаат околу 120 грама концентрат. Кај 
постарите варијанти на овој уред програмирањето се 
врши на самиот уред, а новите варијанти се поврзуваат 
со централен компјутер. За време на работата на овој 
уред не се врши идентификација на кравите, туку се 
програмира врз база на редниот број на лежиштето, 
односно местото за хранење на секоја крава. 

Автоматските системи даваат можност дополнително 
да се хранат кравите со поголема млечност од групата, 
чии потреби не можат да бидат задоволени одеднаш 
со давање на целокупно предвиденото количество 
концентрирана храна. 

Постојат три системи за управување на станиците за 
хранење:

• со магнетен уред
• со импулсен давач без распознавање на одделни 

крави
• со импулсен давач со распознавање на кравите.

Пишува: проф. д-р Драги Таневски

Подвижна станица за дозирање на концентрирана храна 
во програмирани интервали и количества

Подвижна станица за дозирање на концентрираната храна 
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 Автоматско хранење со идентификација на кравата

Имајќи предвид дека концентрираната храна е многу 
поскапа од кабастата, големо внимание се посветува на 
нејзиното растурање при хранењето на молзните крави.

При слободниот начин на чување на кравите во 
развиените земји сè повеќе се применува хранење 
на кравите со концентрирана храна со помош на 
повиклувачки автомати, со што концентрираната 
храна се дава надвор од молзилиштето. Од сите 
системи посебно се интересни оние со индивидуална 
распределба на концентратот врз основа на автоматска 

идентификација, т.е. автоматско препознавање на секое 
грло. Уредот за идентификација, покрај индивидуалната 
исхрана на кравите, овозможува следење и на други 
податоци за производство, технологија и селекција 
со помош на електрични сметачи. Наведениот уред 
работи потполно автоматски, а се состои од хранилка, 
транспортер, дозатор и подготвувач на храна. Пристапот 
на хранилката е слободен, а капацитетот на уредот се 
движи од 2 до 30 крави.

Системот за автоматско хранење на кравите 
со концентрати без идентификација е познат 
под името Transporter Feeding каде што сите 

крави носат огрлици со транспондер (испраќач 
на сигнали) на кој се регулирани дневните 

количества концентрат. Едно регулирање трае 2 
до 4 недели, според количеството млеко.

Кога кравата ќе се доближи до хранилката, 
доаѓа во подрачјето на интеррогаторот 

(автоматски испитувач), а тој го поттикнува 
транспондерот кој испраќа сигнал во 

механизмот за хранење. Во тој момент 
се вклучува спиралниот транспортер и 

концентрираната храна паѓа во хранилката 
со маса од 0,30 до 0,35 kg/min, сè дотогаш 

додека трае електромагнетскиот сигнал од 
транспондерот. Зачестеноста на хранењето 

зависи од тоа колку често кравата 
доаѓа до хранилката.

Системот за хранење со идентификација на 
кравите  се состои од транспондер со код (знак) 

специфичен за секоја крава. Се применуваат 
активни и пасивни транспондери. Активните 

имаат батерија, а пасивните се побудуваат и го 
даваат својот специфичен сигнал под дејство на 

интеррогаторот. 

Автоматско хранење со идентификација 
на кравата

1 - Компјутер,
2 - Синхронизирана логистика,

3 - Стационарна антена, 
4 - Мобилна антена, 

5 - Индивидуален систем за 
идентификација - Респондер

Автоматизиран систем за хранење на терен
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Zetor FORTERRA HSX МЕХАНИЗАЦИЈА

Со доаѓањето на новиот powershuttle, Zetor FORTERRA 
HSX комотно се смести помеѓу најсофистицираните 
трактори на денешнината. Со оглед на тоа дека 
најпознатиот чешки производител на трактори не е 

компанија која брза во работите, можеме да бидеме сигурни 
дека зад овој модел стои искусен тим и долги часови тестирање

Овој модел не го заменува докажаниот Forterra, туку внесува 
пет други модели со повеќе поголема моќност и повеќе 
карактеристики.

Што е ново:
- нов powershuttle кој овозможува беспрекорно мазно и 

лесно менување на насоката за движење на тракторот, 
напред/назад;

-  нов менувач, 30х30 брзини, комбинација од пет брзи, 
пет бавни, како и можност за powershuttle менување 
од три степени на секоја брзина што нуди комфор за 
пронаоѓање на вистинската комбинација при работа 
што би овозможило идеално економично работење со 
тракторот;

-  нов 16-вентилски Zetor мотор кој е прв со фаза на 
емисија на штетни гасови TIER 3b, изграден на основа 
на најдобриот и најекономичен 16-вентилски Zetor мотор 
со кој Zetor Forterra ги зграпчи сите награди минатата 
година;

-  нов начин на пренос на предната оска – централно, со што 
просторот за вртење значително се намали. Оваа новина 
како и внесувањето предни сопирачки потопени во масло 
со самонагодување значително го подобрија комфорот и 
прецизноста на управувањето на новиот Forterra HSX;

-  новости во кабината – нова електронска табла која е 
специјално дизајнирана за потребите на новиот модел, 
а воедно овозможува прегледност, информации за сите 
битни параметри, како и снимање на податоците за 
подоцнежна анализа и усовршување;

Со овој модел, Zetor уште еднаш ја потврди својата традиција 
за изработка на најдобри трактори. 

За претставникот во Македонија, „Хемометал“, останува 
едноставно да биде горд партнер на Zetor. l

Комотен и 
практичен 
трактор
Пишува: Димитар Велковски
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Пишува:Дипл.зем.инж. Панде Петровски

ФЕРТИРИГАЦИЈА

Прихраната на растенијата  мора да биде економски исплатлива што подразбира примена на ѓубрива во 
количество кои одговараат на потребите на растението. За да се добие квалитетен принос прихраната мора да 
има стратегија односно да се употребат течни минерални ѓубрива во одредена фаза на развој на растението.

Овие ѓубрива се  употребени во систем капка (фетриригација) и фолијарно (зеадно со заштита).
Нашиот стручен тим направи увид од прихрана на ѓубрива по зададената програма во јаболков насад од сортата 

црвен делишес и ајдаред во Ресен.
Резултатите од ѓубрењето се одлични, при што се добиени плодови со добар квантитет и квалитет.
При оваа прехрана се  задржани основните принципи:
- примена на потребното течно ѓубриво
- адекватни дози од ѓубривото
- во вистинското време
- на вистинското место
- прифатлива цена на ѓубривото
Програма за ѓубрење на роден насад од јаболка, во 2013 година-комбинирана
со течни минерални ѓубрива и хелати од програмата АГРОСАЛ

Време на ѓубрење Вид ѓубриво Л/ха Начин на примена

Зима NPK 5:10:22 +2 Mg + 3 Fe  
(гранулирано , кг/ха)

400 Со депозитор или 
површински

Во фаза розе пупка Цинк хелат 

 NPK 31:0:0+МЕ

2

5

Со прскање (не се меша со 
бакарни препарати)

 Цветање Органо Бор 8% р-р 1.5 Заедно со заштита

По прецветување  NPK 12:5:7 +МЕ 3 Заедно со заштита

Втора половина на мај  NPK 12:5:7 +МЕ 4 Заедно со заштита

 NPK 31:0:0 +МЕ 30 Со систем за наводнување

Прва половина на јуни Амониум нитрат 50 % р-р 2x50=100 Со систем за наводнување

NPK 9:0:6+10 % CaO+2%MgО 4 Фолијарно

Втора половина на 
јуни

NPK 3:10:22 30
Со систем за наводнување

Амониум нитрат 50 % р-р 60

Прва половина на јули Калциум нитрат 40 % р-р 40
Со систем за наводнување

Магнезиум сулфат 35 % р-р 30

N:P:K:B 10:6:8:0.5+ МЕ 4 Заедно со заштита

Втора половина на 
јули 

Калциум нитрат 40 % р-р 2Х30=60 Со систем за наводнување

 NPK 3:10:22 30

 NPK 12:5:7 +МЕ 4 Заедно со заштита

NPK 9:0:6+10 % CaO+2%MgО 4 Фолијарно

август Калциум хлорид (CaCl2) 2Х4=8 Фолијарно

 NPK 3:0:25 30 Со систем за наводнување

Почеток на септември, 
најдоцна 15 дена пред 
берба

Калциум хлорид (CaCl2) 4 Фолијарно 

 NPK 3:0:25 5 Фолијарно, заедно со 
заштита

По берба Бор 3%+ Цинк 2% 3 Фолијарно

Вкупно  ѓубрива  461.5

Правилно 
ѓубрење на 

јаболката 






