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

ФФРМ во изминатиот период оствари средби со 
земјоделците од различни региони. Средбата 
со сточарите во скопското село илинден се 
одржа на фармата на Вера Трајковска, каде 

што се разговараше за активностите и зачленувањето во 
Федерацијата на фармерите на РМ. Сточарите истакнаа 
дека се соочуваат со ниска откупна цена на млекото, 
дека храната за кравите е скапа, така што едвај врзуваат 
крај со крај. на средбата присуствуваа и земјоделски 
техничари од новоотворената млекарница „Суташ“ кои им 
укажаа на фармерите на кои техники да обрнат внимание 
за подобро и поквалитетно производство на млеко и за 
поголема хигиена во фармите. Фармерите потврдија дека 
на сите фарми во регионот, па и пошироко, недостига 
пролетно и есенско дезинфицирање на шталите. 

Формирањето и функционирањето на земјоделските 
задруги е темата за која се разговараше на средбата со 
земјоделците што се одржа во беровското село Будинарци, 
на којашто присуствуваа претставникот на управниот одбор 
на ФФРМ од источна Македонија, Пере Крстев, вработените 
од ФФРМ и земјоделците од беровскиот регион. на 
средбата се дискутираше и за промените во иПАРД-
програмата, кои ќе овозможат поголем број земјоделци 
да аплицираат за средства од оваа програма поради 
намалување на критериумите и можноста да се аплицира 

за изградба на нови сточарски фарми и за трактори. 
Присутните фармери беа информирани и за роковите и 
процедурите за легализација на фармите и тракторите, 
кои се неминовни за регулирање на корисничкото 
право што овозможува подобар пристап до финансиски 
средства и други бенефити. ФФРМ реализира и средба 
со земјоделците од село Добромири од општина новаци, 
каде што најмногу се произведува индустриски домат и 
тутун. Средбата е реализирана на барање на здружението 
„нова Бразда“, членка на ФФРМ, и беа презентирани 
активностите и услугите на Федерацијата. на присутните 
им се обрати претседателот на ФФРМ, Андрија Секуловски, 
и ги презентира тековните и следните активности што 
ФФРМ ги презема за подобрување на положбата на 
земјоделците во РМ. Во понатамошниот тек на средбата 
на присутните им беше објаснета потребата од економско 
здружување на фармерите во земјоделски задруги, новиот 
закон за земјоделски задруги и финансиската поддршка 
што ја предвидува истиот закон. Присутните искажаа 
потреба за почесто организирање на вакви средби за да 
можат да добиваат точни и навремени информации. Тие 
ги истакнаа проблемот со пласманот на производството 
и непочитувањето на договорите од страна на дел од 
преработувачите.l

Средби на ФФРМ 
со земјоделците

Во организација на ФФРМ, 
амбасадорот на САД, Волерс,  

во ресенско Љубојно
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Во организација на ФФРМ, 
амбасадорот на САД, Волерс,  

во ресенско Љубојно

Развојот на селата и враќањето на животот во руралните средини 
е една од важните компоненти на кои треба да се работи за 
да имаме развој во земјоделството. Македонија изобилува 
со голем број села кои имаат што да понудат – пред сè, убава 

природа, вкусна храна и во нив на најавтентичен начин се чувствува 
духот и традицијата на нашата држава. Љубојно е едно од селата кое, 
покрај прекрасната природа, блискоста до Преспанското Езеро и старата 
архитектура, изобилува со топлина, традиција, гостопримливост и вкусна 
храна. 

Со цел да го прикажеме духот на нашите села, Федерација на фармерите 
на РМ организираше работна средба на американскиот амбасадор, 
неговата екселенција г. Пол Д. Волeрс, и претседателот на ФФРМ, Андрија 
Секуловски, којашто се одржа на фарма во преспанското село Љубојно.

Средбата започна пред куќата на Секуловски каде што на традиционален 
начин тој и неговото семејство го пречекаа амбасадорот и ја започнаа 
прошетката низ селото до неговиот овоштарник.

Секуловски цело време ја раскажуваше приказната за Љубојно, животот 
некогаш и сега во Љубојно, додека сите присутни на настанот уживавме во 
прекрасниот пејзаж и чистиот воздух.

Токму помеѓу Љубојно и Брајчино се наоѓаат голем број овоштарници 
со јаболка. Меѓу нив е и овоштарникот на Секуловски, кој потенцира дека 
одгледувањето јаболка е традиција во неговото семејство. Сакајќи да даде 
поттик за другите земјоделци да ја користат мерката за осигурување на 
своите посеви, на самиот овоштарник Секуловски потпиша осигурителна 
полиса со осигурителната компанија „Винер“. 

„Временските неприлики, како последица на климатските промени, 
најмногу ги чувствуваат земјоделците. Во немање на технички мерки за 
заштита од климатските промени, осигурувањето е единствената мерка 
со која земјоделците може да го заштитат своето производство“, истакна 
Секуловски. Амбасадорот Волерс ја поддржа оваа иницијатива на Секуловски 
и потенцираше: Во непостоење на соодветни технички мерки за заштита 
на земјоделското производство од временски неприлики, осигурувањето е 
алтернативата што земјоделците треба да започнат редовно да ја користат. 
За разлика од кај нас, каде што под 10% од земјоделците го осигуруваат 
своето производство, во Америка 2/3 од земјоделците го осигуруваат своето 
производство.

на средбата присуствуваше и градоначалникот на Ресен, Ѓоко 
Стрезовски, кој истакна дека општината соработува со ФФРМ на полето на 
развој на земјоделството и инвестициите во земјоделскиот сектор. 

на овоштарникот беше изведена агротехничката мерка мулчирање, 
коешто се изведува во овој период во овоштарството и лозарството.

Освен посетата на овоштарникот, американскиот амбасадор Пол Волерс 
се запозна и со можностите што ги нуди руралниот туризам во ова село, при 
што имаше можност да види и да проба дел од традиционалната храна што 
мештаните од ова село им ја нудат на туристите. l



6 | МОјА ЗЕМјА

ФФРМ

„Работата во кооперативи е многу значајна за развојот на земјоделството. Предностите се многубројни, 
но она што би го истакнал посебно како предности е понуда на добри пазарни цени, преземање на за-
еднички активности, понуда на нови услуги, зголемување на конкурентноста. Затоа треба да се развива 
и кооперативното здружување во Р. Македонија“. Ова го истакна јохан ван ден Берг, кој е координатор 

на програмата ПуМ за Р. Македонија (Програма за сениор експерти во РМ) на обуката за земјоделски кооперативи 
– позитивен пример Холандија, која ја организира Федерацијата на фармерите на РМ во соработка со амбасадата 
на кралството Холандија и програмата ПуМ. Тој потенцираше дека во Холандија има 215 земјоделски кооперативи 
и вкупниот обрт на средства изнесува 32 билиони евра. најголеми кооперативи се „Рабо банка“ која има 60.000 
вработени и 1.800.000 членови и „Кампина“ која има 19.000 вработени и 14.300 членови. Претставниците од ПуМ 
истакнаа дека е многу важно да се разменуваат искуства и токму оваа програма нуди голем број вакви можности 
преку експерти од Холандија. Затоа и планираат продлабочување на соработката со ФФРМ во насока на заеднички 
проектни активности кон развој на земјоделските кооперативи. „Ако работите заедно, а тоа е еден од принципите на 
кооперативите, и ако сте подготвени да разменувате знаење, тогаш е многу лесно да се подобри производството и да 
се намалат трошоците. најважно е дали сте расположени и подготвени за промена. Ако секогаш мислите: татко ми 
вака ме научил и никогаш нема да се сменам, тогаш нема да постигнете напредок“, рече јохан ван ден Берг, експерт 
од Холандија. Холандија е втора земја во светот по производство на земјоделски производи, вели заменик-амбаса-
дорот на Кралството Холандија, Петер Верхејен.

„Од она што го видов, според статистичките податоци, Македонија во моментов увезува многу земјо делски производи, 
а има огромен потенцијал да стане голем извозник. Се надевам дека Холанија ќе  помогне  да се постигне таа цел“, изјави  

Петер Верхејен, заменик-амбасадор на Кралството Холандија. 
„не може да се пофалиме дека имаме експедитивни и функцио-
нални кооперативи. Затоа е и оваа заложба ние да ги на пра  виме 
и функционални и профитабилни со цел фармерите да бидат за-
доволни“, изјави Андрија Секуловски, претседател на Федера-
ција на фармери на РМ.

Во рамки на обуката беше презентирана и компанијата „Веп-
ро Холанд“ (информативниот центар за холандски добиток) при 
што беше истакнато дека едукацијата е битен сегмент за развојот 
на сточарството.

имено, Кралството Холандија располага со земјоделска по-
вршина 1.900.000 ха, 1.000.000 ха површина за добиток, 970.000 
тревна површина и 230.000 ха површина на која се одгледува 
пченка. на обуката присуствуваа земјоделци и претставници од 
млекарите во РМ. l 

Работете на развој на кооперативите – 
препорака на холандската програма ПУМ

Македонските млекопроизводители 
разменија искуства со француски сточари 

Претставници од Федерацијата на фармерите на РМ беа во петдневна посета во регионот Долна нормандија 
како дел од активностите во рамките од проектот за децентрализирана соработка помеѓу Долна нормандија и 
Македонија. Мисијата беше реализирана од страна на четворица учесници и тоа двајца фармери-сопственици 
на пилот-фармите со кои се работи во Македонија и членови на ФФРМ, техничар за млеко и преведувач. 

учесниците имаа можност да ја посетат млекарницата Senebal којашто преработува над 400 тони млеко, потоа да се 
запознаат со терминот и институцијата „интерпрофесија“ каде што на една иста маса седнуваат млекопроизводителите, 
преработувачите и претставниците на лабораториите, а не изостанаа и посетите на бројни фарми коишто применуваат 
најсовремена технологија во исхраната и процесот на молзење, па дури и произведуваат органско млеко. Според 
претставниците од РМ, треба да се посвети внимание на едукацијата на фармерите и подигнувањето на свеста за 
производство на млеко со висок квалитет, како и на одржување на хигиената на фарма. „Кооперативното здружување 
треба да стане основната форма на функционирање на млекопроизводителите во Македонија по примерот на француските 
фармери“, велат учесниците од ФФРМ. l

Приближување на 
земјоделските политики 
и политиките за рурален 

развој на земјите од 
Југоисточна Европа за 

пристапување во ЕУ
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ФФРМ организираше 
посета на земјоделскиот 
саем во Нови Сад

55 земјоделци, во организација на Федерацијата на фармерите на 
РМ, беа во еднодневна посета на саемот за земјоделство во нови Сад, 
Србија. Целта на посетата е да се поттикне заедничкото планирање 
и донесувањето одлуки за усвојување и примена на напреднати 
земјоделски техники и технологија, што најпосле ќе доведе до подобрена 
продуктивност, стандардизација на производите, оптимизација на 
количините и зголемување на приходите.

Саемот е еден од петте водечки саеми во Европа и еден од десетте 
во светот. 1500 излагачи од 60 земји во светот ги презентираа своите 
производи и услуги на саемот. на саемот можеa да се видат земјоделска 
механизација, опрема и резервни делови, храна и пијалаци, растително 
производство, сточарство, амбалажа, хемиска заштита и ѓубрива, 
агроиновации во областа на земјоделството. l

Претставници на ФФРМ присуствуваа на втората 
работилница на проектот за “Приближување на земјоделските политики и политиките за рурален развој на 
земјите од југоисточна Европа за пристапување во Еу”, која се организира од страна на SWG - Постојана 
работна група за рурален развој на земјите од регионот во соработка со FAO – Организација за храна и 

земјоделство на 23 ти мај во Бар, во Црна Гора. на работилницата покрај претставници од Федерација на фармерите на 
РМ, присуствуваа и претставници од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на РМ, владини и невладини организации на Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, 
Црна Гора, Косово и Србија како и експерти на ФАО и SWG, кои имаа можност да дискутираат за расположливите 
национални стратешки документи, врз основа на кои се креираат политиките за развој на земјоделството и руралниот 
развој. Претставниците од Македонија ја презентираа националната програма за развој на земјоделството и руралниот 
развој за период од 2013 до 2017 година.   За време на работилницата, локалните истражувачки тимови од секоја 
земја со поддршка од експерти ангажирани на проектот работеа на унифицирано воспоставување на националните 
бази за буџетските трансфери во земјоделството и руралниот развој, како корисна алатка за понатамошни анализи и 
креирање на политиките за финансиска поддршка во земјите од регионот.   Како основа за креирање на квалитетни 
земјоделски политики беа елаборирани различни модели на соработка помеѓу учесниците во секторот, како што се 
воспоставување на единици за анализа во рамки на ресорните министерства, користење на консултантски услуги на 
ад хок барања, континуирани договори со научните институции и друго. l

Приближување на 
земјоделските политики 
и политиките за рурален 

развој на земјите од 
Југоисточна Европа за 

пристапување во ЕУ
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Производство  
на тиквичка  
во пластеници

Постојат повеќе видови тиквички кои меѓусебно се 
разликуваат како по морфолошките особини, така 
и по својата намена. Тие се едногодишни зелјести 
растенија кои спаѓаат во фамилијата Cucurbitaceae, 

во родот Cucurbita.
Што се однесува до одгледувањето во пластеници или во 

заштитени простории, за никнување таа бара температура 
повисока од 12ºC. Оптималната температура за раст и развој e во 
границите од 25 до 30ºC.

Температурите под 5ºC влијаат негативно врз нормалниот 
развој на тиквичките, а мразевите во рана пролет може да 
доведат до потполно уништување на растенијата.

Како растение, тиквичката има голема потреба од влажност 
бидејки формира голема лисна маса (транспирациона површина), 
но не поднесува и преголема влажност. Во услови на недоволна 
влажност, плодовите се поситни и понеквалитетни, а може 
да дојде и до исфрлање или опаѓање на цветовите и младите 
плодови.

Потребата од топлина и влажност зависи од фазата на развој 
на растението. За никнување најповолна е температурата од 25 
до 28ºC и обилна влажност. По оваа фаза на развој потребна е 
умерена влажност и температура на почвата помеѓу 20 и 25ºC 
и тогаш се создаваат услови за развој на кореновиот систем и 
развој на надземниот дел на растението. Подоцна, во фазата на 
цветање и интензивен пораст на растението, потребна е повисока 
температура.

најдобро се развива на длабоки и структурни почви од типот 
на алувијалните почви. Постојат различни сорти на тиквички, 
во зависност од времето, регионот и начинот на одгледување, 
различни хибридни сорти, поради релативниот краток период на 
вегетација, сукцесивниот и интензивен развој и формирањето 
плодови.

Се произведува од расад или претходно се засејуваат во 
саксии или контејнери, кои подоцна директно се расадуваат на 
постојано место. Се расадува по формирањето на 3-4 постојани 
листови. Садењето се врши во втората половина на февруари или 
на почетокот на март, а ако не се загрева, во втората половина на 
март.

Растојанието на коренчињата е 100 x 50 см. Се применуваат 
истите мерки на нега на посевот како и кај 
лубеницата.

Бербата отпочнува околу првата половина 
на мај, но зависно од климатските, а пред сè 
од температурните услови и од загревањето, 
често се случува бербата да стаса и порано. 
Производството во ниски тунели се врши 
подоцна и зависно од надворешната 
температура, понатаму се открива полиетиленот 
и тогаш одгледувањето продолжува на 
отворено. Бербата почнува во втората половина 
на мај и трае до средината на јули. Бербата при 
нормални услови се врши секој ден или преку 
еден ден. Приносот се движи од 30 до 40 т/ха.l

Пишува: дипл. инж. агр. Стојан Глигоров 

ГрадинарствоАПРЗ
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Забавување на 
стареењето и 

распаѓањето на 
доматот

Пишува: проф. д-р Гордана Поп Симонова

Ефект на ладното складирање

Зрели зелени домати (зрелост во која 
доматите ја имаат постигнато бараната големина 
и цврстина, но бојата на тенката кожичка е сè 
уште во 90% од површината на плодот светло 
или темнозелена) – оптималната температура 
за дозревање на овие домати е меѓу 18 и 21°С, 
додека при темература меѓу 4 и 16°С овој процес 
ќе биде забавен, без опасност од развивање на 
гниење или други негативни појави. Зрелите 
зелени домати, исто така, може да бидат 
оштетени од ниски температури уште додека 
се на растенијата, во поле. Плодовите што биле 
изложени на температура под 10°С една недела 
пред берба развиваат алтернариско гниење 
дури и при оптимална складишна температура. 
исто така, треба да се има предвид дека ниските 
температури имаат кумулативен ефект кај 
доматите, што значи дека краткото изложување 
на ниска температра во текот на бербата и 
потоа уште еднаш во текот на транспортот и/
или складирањето ќе резултира со оштетувања 
од измрзнување, исто како плодовите да биле 
подолготрајно изложени на таквата темература 
во еден наврат. Созревањето на доматите е 
предизвикано од присуството на етилен, кој тие 
самите го произведуваат. Сепак, во праксата, 
дозволено е уфрлање дополнителен етилен 
за зелените домати. Оваа мерка не смее да се 
применува кај домати кај кои веќе е помината 
фазата на прекршување, односно промена на 
зелената во розова боја.

Доколку се применат оптималните температурни услови 
и се обезбеди бараната релативна влажност на воздухот, 
а производот не се држи премногу долго во ладилникот, 

тогаш овошјето и зеленчукот ќе се одликуваат со 
добри перформанси и во текот на манипулацијата 

низ вообичаените маркетиншки канали. Овошјето и 
зеленчукот што се употребуваат веднаш по вадењето 

од ладилник може да се чуваат како разладени и 
подолго време од препорачаното за видот. Екстремно 
расипливите зеленчуци имаат краток рок на траење и 

треба да се консумираат веднаш по разладувањето.

Во ерата на висок процент на глад и уште поголема 
конкуренција на пaзарите, намалувањето 
на постбербените загуби е примарна цел на 
земјоделците. Кај лесно расипливите плодови, 

како што се доматите, процентот на загуба од нива до 
продавница може да достигне до 30%. инвестициите 
направени да се сочуваат плодовите по бербата се 
обично поевтини и за земјоделците и за потрошувачите и 
помалку штетни за животната средина од инвестициите 
во зголемувањето на производството. Дури и делумно 
намалување на постбербените загуби може значително 
да ја снижи вкупната цена на производството.

Постои верување дека ладното складирање го 
предиспонира овошјето и зеленчукот на рапидно распаѓање 
по изнесувањето од складиштето. Сепак не постојат 
цврсти докази за оваа појава, освен при изложување на 
чувствителни производи на ниска температура за подолго 
време. Доколку свежиот производ се остави на собна 
температура, тој за кратко време се распаѓа и се расипува. 
Во услови на ладно складирање (ладилници, фрижидери) 
стареењето и распаѓањето се значително забавени, па 
така складираниот производ се одликува со подолг век на 
траење. Доколку се применат оптималните температурни 
услови и се обезбеди бараната релативна влажност на 
воздухот, а производот не се држи премногу долго во 
ладилникот, тогаш овошјето и зеленчукот ќе се одликуваат 
со добри перформанси и во текот на манипулацијата низ 
вообичаените маркетиншки канали. Овошјето и зеленчукот 
што се употребуваат веднаш по вадењето од ладилник 
може да се чуваат како разладени и подолго време од 
препорачаното за видот. Екстремно расипливите зеленчуци 
имаат краток рок на траење и треба да се консумираат 
веднаш по разладувањето.

При вадењето на производите од ладилниците на собна 
температура вообичаено се манифестира кондензација на 
влагата на површината на производот, т.н. потење – колку 
е повисока релативната влажност на воздухот, толку оваа 
појава е поизразена. Потењето или кондензацијата треба 
да се спречат или намалат, особено при складирањето 

кромид и некои понежни зеленчуци, бидејќи 
кондензираната влага може да предизвика 
распаѓање на производот. Потењето може да 
се избегне доколку производот се подложува 
постепено на повисока температура. 
Вообичаено, производите складирани на 
0°С при изнесување на температура од 10 
до 13°С не манифестираат кондензација. Во 
комерцијални услови ваквата претпазливост 
е ретка појава и затоа изнесувањето на 
производот се препорачува да биде барем во 

услови на пониска релативна влажност на околниот воздух.
Доматите се многу чувствителни на измрзнување и затоа 

препорачаната температура за складирање се разликува 
во зависност од зрелоста на плодовите. Одржувањето 
оптимална температура во текот на складирањето е еден од 
основните критериуми за обезбедување добар квалитет на 
плодовите што се транспортираат или чуваат. l

ГРАДИНАРСТВО
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КОМПЛЕТНА ФИНАНСИСКА 
ПОДДШКА ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИ

За розово-црвените оранжериски домати се 
препорачува температура меѓу 10 и 13°С. Дозревањето 
се изведува на температура од 21°С, пред тие да се 
складираат на 10 до 13°С.
истражувањата покажале дека атмосферата со 3% 
кислород и 97% азот го продолжува рокот на употреба 
и складирање на зрелите зелени домати до 6 недели 
при температура од 13°С, без промена во квалитетот и 
вкусот на производот.

Светлоцрвените домати може да се складираат 
во период од една недела на температура од 
10°С. Позрелите плодови толерираат пониска 
температура. на пример, цврстите зрели плодови 
може да се складираат неколку дена на 7 до 10°С. 
Подолгото складирање на зрелите плодови домат на 
температура под 5°С резултира со промена на бојата 
(пожолтување), скратување на рокот на употреба и 
намалување на цврстината. Кога е неопходно, за 
задржување на максималната зрелост на доматите 
наменети за брза консумација, тие може да се 
складираат на 0,5 до 1,5°С до три недели, но таквите 
домати се консумираат веднаш по вадењето од 
складиштето, бидејќи нивниот рок на употреба е 
сведен на само неколку часа надвор од ладилникот.
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Квалитетен расад 
овозможува сврзување 
на растението со 
неговата нова средина

Подготовка за сеење и расадувањеГРАДИНАРСТВО

Во повеќето пластеници производството на дома-
ти зависи од хибридните видови. Овие семиња 
се произведени од специјализирани семепроиз-
водители и се продаваат од комерцијални пре-

тпријатија. Предноста на хибридните семиња е во тоа што 
тие имаат многу голема сила, добра униформност, висока 
продуктивност и висок квалитет. Отпорноста кон болести, 
исто така, е карактеристика на овие видови. Одгледува-
чите треба да купуваат семиња само од реномирани про-
изводители и спакувани во запечатени пакетчиња. Ети-
кетата треба да содржи информации за видот, сортата на 
семето и правилното чување на семето.

Производството на расад е многу важна  операција и 
често пати ни се претставува како пресадување. Растот 
на расадот и плодоносењето директно се условени од 
карактерот на  расадот што е произведен.

Денес, расадот за домати кои се произведуваат за 
продажба на пазарите се одгледува во клинови и се 
вкоренува во посебен медиум за раст, којшто е органски, 

тресет, вермикулит (ѓубре од калифорниски црви). Добар 
расад-растение е она растение што нема никакви болести 
или штетници и стебленцето има развиено од 3 до 5 листа. 
има добро развиен коренов систем, со многу добра цврстина 
со медиумот во кој расте во клинот од гајбата-саксијата, па 
кога ќе се извади расадот од клинот од саксијата и кога ќе 
се пренесе на полето за садење, тресетот во кој е вкоренет 
расадот останува околу самите коренчиња. 

Саксии со отвори од 1,25 до 1,5 инчи или од 3,3 до 3,8 см на 
ќелиите (клиновите) се користат најмногу за производство 
на расад за домати. Расадот се одгледува во комерцијални 
јасли кои се специјализирани за производство на расад. 
Генерално земено, потребни се од 25 до 50 дена од сеидбата, 
па до испораката, во зависност сезоната и од климатските 
услови. Расадот треба да се насади во рок од 24 часа откако 
ќе се извади од јаслите. навременото рано расадување 
им овозможува на растенијата подобри услови за раст на 
новото поле каде што ќе растат.

Растојание помеѓу редовите во 
пластеници со различна ширина

Пишува: агр. Ѓора Теслер, екперт од МАШАВ,  
Израелска Агенција за меѓународна соработка и развој
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 Расадот што се добива од комерцијални јасли за расад 
се пакува во картонски кутии и се чува на сенка во посебни 
простории каде што е заштитен од инсекти сè додека не се 
насади. Расадот од домати се сади на претходно наводнета 
површина, коренот од расадот треба да биде секогаш прав и 
вертикален кога се сади и не смее да се свиткува кога се става 
во земјата и комплетно се покрива со земја. Џебовите од воздух 
кои настануваат со садењето се истискуваат со притискање на 
земјата околу коренот со раце или со мистрија. Расадот треба 
да се полее со вода нежно еден до два часа по садењето.

Квалитетен расад во комбинација со правилно садење 
гарантира сигурно и компактно сврзување на растението со 
неговата нова средина и не осигурува дека растот и развојот на 
расадот нема да се одложи. Доколку расадот се сади во жежок 
и топол ден, клинот (коренот од расадот) треба да се натопи 
(навлажни) во вода пред да бидат посадени. l

Препораки за растојанието во редовите во пластениците со 
различна ширина на просторот

Ширина
Дупли 
редови по 
ширина

Растојание 
помеѓу 
растенијата

Проценета 
густина по 
хектар

9 m 5 50 cm 22.000

8 m 4 40 cm 25.000

8 m 4 50 cm 20.000

7,5 m 4 45 cm 23.500

7,5 m 4 50 cm 21.000

6,4 m 4 50 cm 25.000

6,4 m 3,5 50 cm 22.000

6,4 m 3 40 cm 23.000

6 m 3 40 cm 25.000

6 m 3 45 cm 22.000

Растојание и густина помеѓу 
растенијата кај доматот 

Растенијата – корените од домати во плас-
тениците се одгледуваат во дупли редови, кои 
овозможуваат оптимален раст, осончување и 
аерација, со широки патеки помеѓу редовите 
заради полесен пристап на работниците. Рас-
тојание од 170 до 185 cm помеѓу два дупли реда 
од центар до центар е потребно, а ширината на 
просторот треба да се адаптира споредбено. 
Пластениците кои се продаваат во израел не-
маат унифицирана ширина на просторот, па ши-
рината на просторот се адаптира според бројот 
на дупли редови. Растојанието помеѓу расадот 

во редовите се определува според-
бено и не треба да биде помало од 40 
см. Високо производство се постиг-
нува со околу 20.000 до 25.000 расте-
нија на хектар. Повеќе растенија на 
хектар не значи и дека ќе го зголемат 
приносот. Плодовите ќе бидат мали 
и подуени и со бледа боја, а ќе биде 
зголемена и веројатноста за болести 
поради зголемената густина. Со цел 
да се зголеми осончувањето коешто 
навлегува во редовите помеѓу расте-
нијата и во вертикала, растојанието 
помеѓу дуплите редови би требало 
да биде 50-60 см во основата на рас-
тенијата. Ова растојание може да се 
одржува со прицврстување на жица 
на истото растојание или незначајно 
пошироко, на внатрешната рамка од 
пластеникот. најдобра положба за 
дупли редови е по еден ред на секоја 
страна од крајните столбови, а други-
те редови се формираат според ши-
рината на просторот. Оваа позиција е 
соодветна за сите агротехнички мер-
ки и активности во пластеникот.Растојание за добро осончување помеѓу два дупли реда
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ПОТТиКнуВАчи 
на РАСт

БиостимулаториНОВИТЕТИ

За физиолошки активни супстанции се сметаат сите 
оние што под одредени услови на стимулаторен 
или инхибиторен ефект на физиолошки и 
биохемиски процеси во растението резултираат 

прво со метаболички промени, а потоа со морфолошки. 
Според дејството на физиолошки активните супстанции, 
биостимулатор може да биде хормон за раст (регулатори 
или стимулатори на растот) – за забрзување на процесот 
на раст, инхибитори на раст кои го задржуваат процесот 
на раст, дефолијанти кои предизвикуваат обезлистување, 
десиканти (предизвикуваат сушење на растението), 
хербициди (убиваат плевел) итн.

Биостимулаторите не се ѓубрива, туку се работи за 
посебни природни хемиски соединенија кои во растението  
поттикнуваат/стимулираат одреден физиолошки 
процес. Затоа се викаат и биостимулатори. Како што 

биостимулаторот стимулира физиолошки процеси, така 
индиректно се зголемуваат приносите. Меѓутоа, доколку не 
постои доволно азот во почвата  (елемент на приносот), ниту 
еден биостимулатор не може да го зголеми количеството на 
азот и притоа да се зголеми приносот. Значи, доколку во 
земјата постои доволно количество азот, биостимулаторот 
ќе ги поттикне физиолошките процеси на раст и развој кај 
растението, со што подобро се искористува азотот што е на 
располагање и индиректно се влијае на зголемување  на 
приносот.

Биостимулаторите се соединенија што може да ги 
создаде и самото растение, меѓутоа во многу ограничени 
количества. За да се искористи целосно биолошкиот 
потенцијал на растението, потребно е во текот на циклусот 
на производство да се користат и биостимулатори, особено 
во стресни услови (ниска температура, болест, суша итн.). 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 на-
ционални 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 основ-
ниот критериум - да е евидентиран фармер 
во Единствениот Регистар за земјоделци на 
МЗШВ, или е член на земјоделско стопан-
ство. 
индивидуалниот член може да одлучи дали 
ќе членува во некоја од социјалните мрежи 
на ФФРМ.
членарината за групните членови во завис-
ност 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

Пишува: Стефан Димковски
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Одгледување на ориз АНАЛИЗА

Во Македонија постојат поволни услови за одгледување на ориз и тој е наша традиционална култура, која 
најмногу се одгледува во кочанскиот регион со приближно 95% од вкупните површини под ориз. Од оваа 
култура егзистираат околу 3.500 земјоделски семејства. 

Просечните површини на кои се одгледува оризот во нашата земја во последните десет години изнесуваат 
3.225 ха, со тренд на зголемување од 2.385 ха на 4.656 ха за периодот од 2005 до 2012 година (зголемувањето е приближно 
за 95%). 

Графикон бр. 1 Површини со ориз 2003 – 2012 

извор: Државен завод за статистика

Паралелно со зголемувањето на површините, се зголемува и производството на ориз. Просечното годишно производство 
на ориз во десетгодишниот анализиран период изнесува 18.250 тони, додека од 2003 до 2012 година зголемувањето е за 
околу 95 %. Приносите на производството на ориз варираат од година во година и се движат од 4.300 до 6.400 тони/ха, што 
е релативно ниско споредено со Турција и други земји производители на ориз каде што приносите изнесуваат 8 тони/ха и 
повеќе. Приносите се повисоки кај индивидуалните производители во споредба со земјоделските претпријатија.

Графикон бр. 2 Производство на ориз 2003 – 2012 

Од 2003 до 2012 г.  – 
зголемувањето на 
производството
за 95 %
Пишува: М-р Mарија Ѓошева-Ковачевиќ

Пишува: Стефан Димковски
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АНАЛИЗА

Зголемувањето на површините и на производството на ориз во последните години е резултат на директната финансиска 
поддршка за производство на оризот која е повисока за 3.000 ден./ха споредено со другите житни култури, или изнесува 
вкупно 12.000 ден./ха. Креирањето на ваквата мерка е главно поради повисоките трошоци за производство на ориз 
споредено со останатите житни култури. Во 2012 година беше донесена и дополнителна мерка за финансиска поддршка за 
оризот на единица производ (зависно од големината на површината, таа изнесуваше од 3,5 до 1 ден./кг за продадена арпа 
во регистрирани откупни пунктови) поради зголемените трошоци за инпути и стагнација на светската цена. 

Оризот е единствена житна култура кај која трговскиот биланс е позитивен. имено, од извозот на ориз за последните 
четири години била остварена просечна вредност од 5,5 милиони $. Количински извозот во последните две години е 
зголемен за речиси 200% споредено со 2009 година. Во минатата година било извезено приближно 40% од вкупното 
производство на ориз во земјава. најголем дел од извозот на ориз е во земјите од регионот, и тоа Србија, Косово, Бугарија, 
Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија. 

извор: Државен завод за статистика

За повеќе информации како и стручни совети ве молиме контактирајте ја стручната
      Служба на Холанд Фарминг Македонија 

Концепт на исхрана кај 
Професионалните Фармери

Водорастворливи ѓубрива

Фолијарна 
прихрана

прихранување со 
капка по капка

контролирано 
ослободување

Влијание на 
основното ѓубрење
Потреба на 
растението

ВРЕМЕ (месеци)

034 612 139 www.holland farming.mk

Проблеми со кои се соочуваат фармерите во производството на ориз
Плевелите се еден од најголемите проблеми што предизвикуваат многу големи штети во производството на ориз, а 

како крајна последица е намалување на приносите и приходите. Производителите на ориз водат постојана борба со нив, 
меѓутоа резултатите се незадоволителни. Според објаснувањето на земјоделците, изборот на препаратите за заштита на 
оризот се сведува само на неколку производи, кои според експертите, не се доволни за да се врши постојана замена на 
активната материја како заштита од резистентност на плевелите и болестите.       

управувањето со водата од страна на надлежните институции (водните 
заедници), како и нередовната наплата за трошоците за вода, исто така, 
се проблем при производството на оризот, каде што наводнувањето е 
една од клучните агротехнички мерки за оваа култура. Складирањето е 
дополнителен проблем кај фармерите, кои немаат доволно финансиска 
моќ да изградат соодветни складишни капацитети и затоа се принудени 
да ги продадат произведените количества веднаш по жетвата или 
да плаќаат трошоци за складирање. Поголемиот дел од фармерите 
поседуваат многу стара механизација за берба, која е веќе амортизирана 
и при жетвата создава растур и повеќе од 20%, што го поскапува целиот 
процес на производство на ориз.   

Фармерите се незадоволни и од откупот на оризот кој се реализира 
преку трговци кои ја диктираат цената и во најголем број случаи ги 
ставаат фармерите во неповолна позиција без простор за договарање 
и преговарање. Една од причините за лошиот откуп е и недоговореното 
производство. имено, не се практикува потпишување на купопродажни 
договори помеѓу производителите и откупувачите со коишто ќе се уредат 
сите меѓусебни обврски при откупот. l



Замена 
на 

арпата 
со 

турски 
сорти 

Глигорче Димитриев  од с. Горни Подлог, Кочанско, 
е млад индивидуален земјоделец, кој живее 
исклучително од  земјоделство. Тој и неговото 
семејство поседуваат 22 хектари земјоделска 

површина, од кои 12 се посеани со ориз, а останатите 
се житни и градинарски култури. Тој и неговите браќа 
поседуваат неколку трактори и комбајни, како и цела 
приклучна механизација. Глигорче вели дека е потребна 
поголема едукација и информирање, како и воведување 
на нови технологии и одгледување на нови сорти ориз. 
Тој, заедно со уште 20 земјоделци од овој регион, се дел 
од проектот кој се спроведува со институтот за ориз од 
турскиот град Едрене за експериментално засејување на 
нови сорти ориз кои се попродуктивни. „Минатата година 
добивме помало количество произведен ориз. Причината е 
добиениот мал рандман од 30-35%. Сега соработуваме со 
институтот за ориз од Едрене и добивме четири сорти ориз 
што ги сееме. Со институтот ќе го следиме целиот процес на 
вегетирање, жетвата и откупот и доколку сè се одвива како 
што треба, в година овие сорти ќе бидат продажни“, вели 
Глигорче. Тој и неговите браќа го сеат оризот и потенцира 
дека овие сорти имаат рандман од 60-65%. Сите учесници 
кои се вклучени во проектот беа на студиски престој во 
Едрене за усовршување на производството на ориз. 

имено, во кочанскиот регион се произведува ориз на 
површина од околу 4.500 хектари со вкупен принос од околу 
три милиони кг. l

Пишува: Стојан Лазаров

Нови сорти ориз во Кочанско ПОЛЕДЕЛСТВО

јуни  2013| 17  
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Проект на УСАИД за експанзија на мали бизнисиПОЛЕДЕЛСТВО

Во Македонија, просечните годишни приноси на пченка изнесуваат 4,3 тони/хектар, речиси двојно помалку од 
регионалните просечни приноси од 8 тони/хектар. За малите земјоделци тешко достапни се нови земјоделски 
површини, па единствениот начин за остварување на рентабилно производство на пченка е зголемување 
на приносите на постоечките површини со примена на нови технологии. Земајќи ја во предвид сушата од 

2012 година која на светско ниво драстично ги намали приносите на пченка и ги зголеми цените по кои се продава, 
наредните неколку години се идеално време за одгледување на повеќе пченка. 

Со таа цел, Проектот на уСАиД за експанзија на мали бизниси ја започна иницијативата Да одгледуваме повеќе пченка 
како прв чекор кон модернизирање на производството на пченка во Македонија. иницијативата има за цел да ја зголеми 
домашната понуда на пченка со воведување на подобри агротехнички протоколи, кои заедно со системи за капка-по-
капка наводнување ќе ги зголемат приносите на пченка за до четири пати. За спроведување на оваа иницијатива во Полог 
и Пелагонија, уСАиД стапи во партнерство со повеќето општини од двата региони, како и приватните компании од областа 
на преработка на производи од земјоделско потекло.

За да се демонстрира ефикасноста на новите агротехнички протоколи и новата технологија во зголемувањето на 
приносите на пченка, во мај проектот ја финансираше инсталацијата на системи за капка-по-капка наводнување на 
16 површини со пченка од по еден хектар во Полог и 26 површини со пченка во Пелагонија. Со новите агротехнички 
протоколи и системите за капка-по-капка наводнување, се очекува приносите на пченка на овие 42 површини да се 
зголемат до четири пати, со максимален принос од 17 тони/хектар. на дополнителни 28 површини со пченка во Полог 
ќе се спроведуваат само нови агротехнички протоколи кои и сами по себе можат значително да ги зголемат приносите. 
Земјоделците во овие региони ќе можат да ги посетат површините во текот на целиот процес на производство за да научат 
како да ги зголемат приносите преку користење на истиот пристап во нивните мали бизниси.

Системот за наводнување капка-по-капка претставува еден од најсовремените техники за наводнување со кој се 
постигнуваат највисоките приноси, а воедно има и повеќенаменска придобивка за земјоделците затоа што придонесува 
за заштита на природните ресурси (заштита на почвата и заштеда на вода). Земјоделците кои имаат претходно искуство 
со системот се многу задоволни од резултатите кои ги дава. “Капка-по-капка системот за мене е нешто незаменливо. 
Скратува на физичка работа. Бидејќи ние во Добрушево не сме поврзани на водоводен систем, скратува на гориво [за 
пумпи]. Скратува на време за наводнување. За тоа време што го имам заштедено со системот во овие три години и вложено 

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

Полиња со донации од иницијативата во Полог (лево) и Пелагонија (десно)

Поставени системи 
капка по капка на 
42 површини
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во други површини, имам сигурно заработено плус 5000 евра годишно.” рече Александра николовска од с. Добрушево 
за нејзиното искуство со користење на капка-по-капка наводнување за градинарски култури. Сите овие придобивки го 
прават системот капка-по-капка успешен модел за модерно и рентабилно земјоделство.

Покрај обезбедувањето на системите за наводнување, предвидена е и стручна советодавна помош при имплементација 
на протоколите за попродуктивно производство и користење на системите, како и советодавна помош во целокупниот 
процес на одгледување на пченката. Оваа советодавна поддршка е обезбедена од страна на проектот во соработка со 
Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството и компанијата МАГАн-МАК од Скопје. Покрај техничката поддршка за 
управување на системите капка-по-капка. МАГАн-МАК обезбеди и неколку советодавни посети од страна на израелски 
експерт од компанијата Netafim. Оваа советодавна поддршка веќе им е на располагање на сите земјоделци кои се 
вклучени во иницијативата Да одгледуваме повеќе пченка. 

Што се однесува до исплатливоста на системот за капка-по-капка наводнување, зголемените приноси од неговото 
користење водат до брзо враќање на инвестицијата. Цената на системот зависи од повеќе фактори, како што се позицијата 
на парцелата, пристапот до вода и квалитетот на водата. Приближните трошоци за системот капка-по-капка во споредба 
со конвенционално наводнување можете да ги погледнете во следната табела:

 пресметките за остварените трошоци и приходи со примена на конвенционално наводнување се добиени од искуствата 
на фармери интервјуирани од Проектот на уСАиД за експанзија на мали бизниси

За пет години, колку што е просечното траење на страничните црева во системите капка-по-капка, еден фармер со 
производство на пченка на површина од еден хектар ќе заработи 669.000 денари, што укажува на поврат на инвестицијата 
вложена во системот и трипати поголема добивка од производството на пченка во споредба со конвенционалните начини 
на наводнување. Со оглед на високата исплатливост на инвестицијата, дел од земјоделците вклучени во иницијативата 
Да одгледуваме повеќе пченка веќе размислуваат за проширување на системот на поголема површина. “Ако оваа 
иницијатива се покаже како успешна, следната година сакам да инвестирам во поставување на систем капка-по-капка на 
уште 20 хектари”, рече Славчо Петковски, производител на пченка од Битола со 15 годишно искуство. l

Споредба на производство на пченка на еден хектар 

Со конвенционално 
наводнување

Со систем за наводнување 
капка-по-капка

Програма за исхрана 12.000 мкд 36.000 мкд

Трошоци за работна рака при 
наводнување

16.000 мкд 3.200 мкд (намалување од 80%)

Програма за заштита 7.000 мкд 7.000 мкд

Останати трошоци (семе, подготовка, 
жнеење и др.)

15.000 мкд 15.000 мкд

Трошоци за поставување на систем 
капка по капка

0 30.000 мкд – 150.000 мкд годишно (со просечно 
траење на цревата од 5 години)

Вкупно трошоци 50.000 мкд 91.200 мкд

Очекуван приход 90.000 мкд (6.000 кг пченка) 225.000 мкд (15.000 кг пченка)

Просечна годишна добивка 40.000 мкд 133.800 мкд

Поставување на систем капка-по-капка на поле со пченка
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Пишува: билјана Петровска-митревска, елизабета ристеска

Започнуваат интензивните работи во тутунопроизводството. Расадувањето на
тутунотеактивностакојасеспроведувавоовојпериод.Воприлепското,велеш
котоиструмичкотополевеќесеодвиваатовиеактивности,коивонајголемброј
случај сеизведуваатмашински,ноимаи таквипримерикогасè уште тоасе

правирачно.
ТаковпримереЈорданКоневодструмичкотоселоРадовокојна3,5хаодгледува

тутунзаеднососвоетосемејство.Тојрачноимашинскигосади,асамомашинскиго
нижеиочекуваприносод8,5тони.

„Отсекогашвомоето семејство се одгледувало тутун. Оваа индустриска култура е
доходовнагранкаизатоагизголемивповршинитеод22на35декари.Расадувањето
говршамимашински,ноирачно.Одмоетоискуствоможамдакажамдекарачното
расадувањеепоефикасноодмашинскотобидејќисеовозможуваподоброповрзување
натутунотсопочвата“,велиКоневидодавадекаимавработеношестлуѓекоипостојано
работатнаполесонего.Тојнасвојатаповршинанајмногуимапосаденотутунодтипот
„прилеп66“,којкакоштовели,енајдоходовенбидејќиседобиваат250кгоддекар.

„Наводнувањето е многу важно за тутунот. Ние наводнуваме од хидросистемот
„Турија“ кој се простира од Добрушенци до Ново село. Од мојата работа можам да
истакнамдекаважноенаводнувањето,нозадобарразвојнатутунотедобредојдени
дождоткојвлијаеназголемувањетонакилажатанатутунот“,велиКонев.

Тојистакнувадеказаразвојотнаоваагранкаседобредојденисубвенциитекоисе60
денаризакилограминавистинаовозможуваатразвојнатутунопроизводствотокоееи
извозноориентирано.

СосличенставеисемејствотоЈорданоскиодприлепскотоселоМажучиштекоиовој
периодактивносевклученивосадењетонарасадотнасвоитениви.СтеванчеиОлга
Јорданоскиимаатповршинаод30декаринакојаштоинтензивноодгледуваат тутун,
затоаштосметаатдекамоменталнотутунотенајисплатливаинвестиција.Заработата

имаатангажираночетворицаработници,коиработатсонив.Тиепоседуваатисопствена
механизацијазаработанатутунот.

„Расадотепосеаннаповршинаод300м2некадевовторатаполовинанамарт,аво
текенеговоторасадување.Задобропроизводствопотребноедасепроизведеидобар
иквалитетенрасад.За1хаепотребноповршинаод100м2.Заподготовкананиватаза
садењенатутунотпотребнисетриорања“,велиЈорданоски.

Спореднего,одтутунотможедобродасезаработиакосеинвестиравомеханизација.
Бербатанатутунќезапочневовторатаполовинанајуни.Таасеизведуварачно,а

нижењетосевршимашински.
Интензивносеодвиваатработитесотутунивовелешкиотрегион.ДимчеКоцевские

регистриранземјоделецодселоЕловецкојобработува70хектариземјоделскоземјиште
претежносожитарки,аоваасезонанасадил3,5хектаритутун.

„Тутунотеисплатливакултураипокрајтоаштоемакотрпензаработа.Потребноеда
сеангажирацелотосемејствоиаргативоберењето,носепакенајисплатливакултура
созагарантираноткуп“,велиКоцевскикојочекуваприносодседумтониипланираза
следнатасезонадагозголемипроизводството.Коцевски,какоиголембројземјоделци,
оваакултура јаодгледувамеханизирано,односномашинскисадииниже,сотрактор
третира,асохербицид„стомп“гиуништуваплевелите.

Федерацијата нафармерите наРМкако реномирана земјоделска организација ја
пратисостојбатасопроизводствотонатутуниукажуванафактотдекаовааизвозноориен
тиранагранкаеглавенизворнаприходи.Многуземјоделскисемејствасезанимаваат
соодгледувањенатутунособеноворегионитекадештоклиматскитеипочвенитеусло
ви овозможуваат развој на оваа стопанска гранка. СпоредФФРМ, воведувањето на
новитетехнологиииедукацијасе,истотака,многуважнизаунапредувањенатутуно
производството.l
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следнатасезонадагозголемипроизводството.Коцевски,какоиголембројземјоделци,
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третира,асохербицид„стомп“гиуништуваплевелите.

Федерацијата нафармерите наРМкако реномирана земјоделска организација ја
пратисостојбатасопроизводствотонатутуниукажуванафактотдекаовааизвозноориен
тиранагранкаеглавенизворнаприходи.Многуземјоделскисемејствасезанимаваат
соодгледувањенатутунособеноворегионитекадештоклиматскитеипочвенитеусло
ви овозможуваат развој на оваа стопанска гранка. СпоредФФРМ, воведувањето на
новитетехнологиииедукацијасе,истотака,многуважнизаунапредувањенатутуно
производството.l



никола стаменов, претседател на потсекторската група за тутун и 
други индустриски култури во мзшв и член на уо на ФФрм

Тутунотеизвозноориентиранагранкаимногумерадувафактот
штосезголемуваатповршинитезасаденисотутун.Побарувачкатана
странскитепазарие,истотака,зголеменаинашиот,македонскиот
тутунсепрепознавакакобренд.Тоагопрепознаинашатадржава
такаштосопомошнавладинатастратегијаисубвенциитевоизнос
од60ден/кгсеовозможуваразвојнатутунопроизводството,ноод
другастранаиразвојизголемувањенасемејнитебизнисикоисе
занимаваатсоодгледувањенаовааиндустрискакултура.

Тоагозборуваатиследнитеподатоци:од2006до2012година
постојаносезголемуваатповршинитесопосадентутун;во2006
сезасадени14.503,аво2012–14.610ха,додекапроизведенисе
19.681тониво2006,аво2012–27.993тонитутун.Споредподатоците
добиениодподрачнитеединицинаМинистерствотозаземјоделство
иводостопанствозареколтата2013,издаденисеоколу33.096
евидентнилистовизапроизводствонатутун.Вкупнотоколичество
откупенсуровтутунодлистодреколтата2012годинаизнесува27.993тони
сопросечнаоткупнаценаод180,15ден/кг,одтипот„прилеп“сеоткупени
вкупно20.319тонисуровтутун,сопросечнаоткупнаценаод181,89ден/
кг,одтипот„јака“сеоткупенивкупно6.913тонисуровтутун,сопросечна
откупнаценаод173,98ден/кг,аодостанатитетиповитутун„басмак“,
„џебел“и„отља“сеоткупенивкупно760тонисуровтутун.

Оваагодинаочекувамеипокачувањенацената,бидејќисеотворени
уштедвановитутунскикомбинати,такаштоспоредповрзаностанацената
сопонудатаипобарувачката,ценатаќерастепорадизголемувањена
побарувачкатанатутун.l

машинско расадување

рачно 
расадување
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тутунопроизводствоПолјоделство

проф. д-р златко арсов
Присадењетонатутунотнанивататребадасеимаат

предвидследнивемоменти:временарасадување,
густинанарасадување,подготовканапочватаза
расадување,начинитехниканарасадувањеи
досадувањенатутунот.

Времетонасадењетонатутунотеважнакомпонента
одрасадувањетонатутунот,одкојавонајголемамера
зависиуспехотвонеговотоодгледување.Затоа,едно
одосновнитеправилазауспешноодгледувањена
тутунотетојдабиденавременорасаденнанивата.
Одредувањетонатерминотнасадењетонатутунот
зависиодголембројфактори:климата,почвата,
должинатанавегетацискиотпериоднапочвата,
изложеностанатеренот,надморскатависочинаи
друго.Сосадењетонатутунотможноепоправилода
сеотпочнекогавеќенепостојатопасностиодслании
мразевиикогатемпературатанапочватаводлабочина
одоколу10смнеепомалаод10ºС.Порадитоа,ако
тутунотсерасадуваприпонискитермичкиуслови,
тојбавносеразвива.Почватае,истотака,факторкој
влијаеврзопределувањетонавреметонасадењето.На
полеснитеировкавипочви,прирамнидругиуслови,
сосадењетонатутуноттребадасеотпочнепорано,
бидејќитиесепотопли,соподобарводенивоздушен
режим,отколкупотешкитепочвикоинапролетсекогаш
сеповлажниипостудени.Времетонасадењетозависи
иодизложеностанатеренот.Најнапредтребадасе
отпочнесосадењетонатутунотнатеренисојужна
експозиција,бидејќиприистидругиуслови,тиенајрано
сезагреваат,потоадоаѓаатпочвитесојугоисточнаисо
југозападнаекспозиција,паисточнитеизападните,а
најдоцнасезагреваатпочвитесосевернаекспозиција.




Времетонасадењетозависииоднадморската
височина.Наповисокитеместатутунотсерасадува
нештоподоцнаотколкунапониските,бидејќипрвите
подоцнасезатоплуваатодвторите.
Истотака,сортитесоподолг
вегетацискипериодтребапорано
дасерасадуваат.Наводнувањето
гозабрзувазреењетонатутунот,
госкусуванеговиотвегетациски
период.Порадитоа,тутунитешто
несенаводнувааттребапорано
дасерасадуваатотколкутие
штосенаводнуваат.Условите
зарасадувањевопоодделните
тутунопроизводниреонисе
различниипорадитоаивреметона
садењеимареонски,регионален
карактер.Ова,истотака,сеоднесува
ивограницитенаедендаден
реон,кадештохидротермичкитеусловиварираат
повеќеилипомалку,возависностодтипотнапочвата,
експозицијатанатеренотидруго.Преддасепристапи
консадењенатутунот,потребноедасеизврши
порамнувањенаповршинатанапочвата,нејзина
поделбанаслоговииповлекувањенаредовиили
бразди.

Воширокатапрактикачестеслучајизвесенброј
растенијапорасадувањето,порадиеднаилидруга
причина,дазагинат.Когаовазагинувањеепоголемоод
10%одвкупнорасаденитестракови,севршиповторно
расадувањенаместатаназагинатите.Овааработна
операцијавопрактикатасевика„досадување“или

„шарање“натутунот.
Досадувањетонастраковите

севршинајдоцна35денапо
расадувањетонатутунот.Акоова
расадувањесеизвршиподоцна,во
тојслучајсесоздаванерамномерност
вонасадот,бидејќидосадените
растенијанеможатдасеразвијатво
истовремесопоранорасадените,што
севеќевопонапреднатавозраст.

Задосадувањесеодбирадобро
развиен,квалитетенрасад,којможе
дасеприфатиидарастесопретходно
расаденитестракови.

Примашинскоторасадувањена
тутунот,досадувањетоенајдоброда
сеизвршиодпосебниработнициво
текотнаистиотден.

табела. Препорачана густина на садење во зависност од типот на тутунот

Тип тутун од ред до 
ред, cm

од страк до 
страк, cm

Број на стракови 
по ха

Јака 4050 1015 133.000250.000

Прилеп 4050 1018 111.111250.000

Џебел 3545 1012 185.185285.714

Отља(ниска) 5060 1822 75.758111.111

Отља(високамаја) 6080 4050 25.00041.667

Вирџинија 80120 4560 13.88927.778

Берлеј 100105 3545 21.16428.571
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АПРЗ Лозарство

Поставување на 
потпорна 

конструкција 
во нов лозов насад

Пишува: инж. агр.Нико Попов

Во периодот на мирување на виновата лоза, 
време е да се постави потпорна конструкција на 
која следната година, напролет, ќе се формира 
системот на одгледување на виновата лоза. Пред 

отпочнувањето на активностите на терен, најпрвин се 
избира видот на материјалите за потпорна конструкција, 
потребниот број столбови, поцинкувана жица, анкери и 
др.

Столбовите може да бидат: бетонски, дрвени, метални. 
најчесто се користат бетонски столбови.

Во зависност од сортата (трпезна или винска), 
растојанието на садење и системот на одгледување на 
виновата лоза (шпалир или одрина), столбовите се со 
различни димензии и број по единица површина. Жицата 
треба да биде поцинкувана и полумека заради полесна 
манипулација при поставувањето, за подобро затегнување 
и поголема трајност.

При систем на одгледување одрина и растојание на 
садење 2,5 х 2,5 м за 1 ха е потребно околу 1.600 броја 
бетонски столбови:

- Анкерни Л-2,70 м = 160 броја;
- Потпорни столбови Л-2,50 м = 360 броја;
- Внатрешни Л-2,50 м = 1.080 броја;
- Метални шини Л-2,70 м = 4 броја;
- Анкери 160 броја.
- Поцинкувана жица = 920 кг (Ф-5 мм = 160 кг, Ф-3 мм = 

360 кг, Ф-2 мм = 400 кг)

При систем на одгледување шпалир, растојание на 
садење 2,5 х 2,2 м, потребно е околу 520 столбови:

- Анкерни Л-2,50 м = 80 броја
- Внатрешни Л-2,30 м (2,40) = 80 броја
- Поцинкувана жица = 800 кг (Ф-5 = 50 кг, Ф-3 мм = 450 

кг, Ф-2,5 мм = 300 кг)
По изборот и набавката на сите планирани репромате-

ријали (столбови, жица, анкери, затегнувачи и др.), најпр-
вин се поставуваат анкерите, кои може да бидат однапред 
подготвени (слика 1) или на самото место во ископаните 
дупки да се постават анкери и потоа дупките да се испол-
нат со бетон и земја. Потребен е извесен период пред за-
тегнувањето, за земјата да легне над анкерите, за да не се 
извлечат.

Следно е поставување на металните шини на аглите на 
парцелата, благо закосени заради подобра статика (слика 
2). 
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Потоа се бетонираат и се вр-
зува двојна жица Ф-5 мм од ши-
ните за вкопаните  анкери.

По завршувањето на оваа 
работна операција, со двојна 
поцинкувана жица Ф-5 мм се 
прави обрач, при што се повр-
зуваат сите анкерни столбови 
и метални шини. Откако ќе се 
заврши со поставувањето на 
обрачот, се пристапува кон по-
ставување на потпорните стол-
бови, секој петти столб во редот 
(слика 3). 

Значајно е копањето на 
дупките и поставувањето на 
потпорните и внатрешните 
стол бови биде од северозапад-
ната страна на лозата. Ова има 
по веќе предности, пред сè заш-
тита на младите ластари при 
формирање на стеблото во вто-
рата година (од ветер и ниски 
температури) и полесно форми-
рање на системот на кроење.

Откако ќе се постават потпор-
ните столбови, целата парцела 
е поделена на повеќе помали 
парцели. Потоа се поставува 
жица Ф-3 мм вкрстено во двата 
правци на редовите.

Следната активност е поста-
вување на внатрешните стол-
бови до секоја лоза, а жицата 
која поминива над нив се приц-
врстува на делот од арматурата 
на горниот дел на столбот, така 
што ќе може слободно да се ма-
нипулира при дополнителното  
затегнување.

Лозов насад одрина во  
полна родност

При копање на дупките за поставување на 
столбовите треба внимателно да се постапува за 
да не дојде до механичко оштетување на лозите 
и по копање на дупките веднаш да се постават 
столбовите и земјата да се врати во дупката, со 
цел да не дојде до измрзнување или сушење, до-
колку подолго време дупката е отворена (слика 
4).l
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Совет „Хемомак пестициди“ЛОЗАРСТВО

Заштита на 
виНовата лоза 

Главни болести кои ја напаѓаат 
виновата лоза се пламеницата, 
пепелницата и сивото гниење. 
Пламеницата е опасна болест 

распространета во различни реони на 
целиот свет, но најмногу во предели-
те со влажна клима. Паразитот главно 
ги напаѓа сите зелени делови. Лисја-
та се најосетливи во фазата на својот 
интензивен развој и пораст. Симпто-
мите на лисјата се различни, во за-
висност од тоа дали се последици на 
примарни или на секундарни зарази. 
Првите симптоми од пламеницата се 
крупни тркалезни светлозелени дам-
ки по периферијата  кои не се јасно 
ограничени од здравото ткиво, туку се 
разлиени. Во услови на суво време, 
ткивото во дамките некротира и тие 
стануваат кафеавоцрвеникави, кожес-
ти и суви, без појава на конидиофори 
со конидии. Секундарните зарази се 
ситни дамки кои брзо некротираат и 
често пати пукаат. Ако дојде до голем 
број инфекции, лисјата прегоруваат и 
паѓаат. Цветовите и плодовите, исто 
така, можат да бидат нападнати од 
пламеница, а на влажно време се пре-
криени со белузлава навлака од ко-
нидии со конидиофори. За сузбивање 
на пламеницата на винова лоза се 
користат системски и контактни фун-
гициди. Широката палета на „Хемомак 
пестициди“ нуди идеални решенија: 

Enervin во доза од 2,5 кг/ха Orvego во 
доза од 1 л/ха Forum Star 1,6-2 кг/ха 
Acrobat MZ WG во количество од 2,5 кг/
ха Forum Gold (dimethomorph 150 г/кг 
+ dithianon 350 г/кг) во концентрација 
од 0,12-0,15% Profiluks (cimoksanil 
45 г/ха + mankoceb 630 кг/ха) во доза 
од 2,5 кг/ха Solofol (folpet 800 г/ха) во 
доза од 1-1,25 кг/ха Dithane M45 во 
доза од 2,5 кг/ха Funguran OH 3 кг/ха. 
Пепелницата ги напаѓа сите зелени 
делови: лисјата, ластарите, цветовите 
и гроздовите. Степенот на оштетување 
главно зависи од органот кој е заразен 
и од времето на заразување. Симпто-
мите прво се јавуваат на листовите на 
коишто се забележуваат поединечни 
зарази од белузлав мицелиум кој брзо 
се развива и ги зафаќа целите лиски. 
Зелените ластари се осетливи (уште 
од своето потерување) доколку се раз-
виваат од заразени пупки. Заразени-
те ластари се послабо развиени, со 
кратки интернодии, ситни листови и 
целите се прекриени со бел мицелиум 
со конидиофори и конидии од габата 
т.н. бели ластари. најголемите зарази 
од пепелница се манифестираат на 
зрната. 
Тие подлегнуваат на зараза уште 
од самото заврзување па сè до 
почетокот на зреењето. најголемите 
штети од пепелница доаѓаат во 
фазата на интензивен пораст на 

зрната при големина на зрно грашок 
пред затворање на гроздот. Поради 
развојот на паразитот врз кожичката 
на зрното, а брзиот пораст на 
зрната, епидермисот не може да го 
издржи притисокот и лушпата пука. 
За сузбивање на пепелницата се 
употребуваат неколку фунгициди и тоа 
Vivando во доза од 0,2 л/ха Collis во доза 
од 0,4-0,5 л/ха Postalon во количество 
од 1 л/ха контактниот сулфурен 
препарат Kumulus во доза од 3 кг/ха. 
Третата болест што ја напаѓа виновата 
лоза е сивото гниење Botrytis cinerea. 
Габата го напаѓа главно грозјето при 
влажно време и притоа тоа е покриено 
со пепелкастосив мицелиум и има 
присуство на голем број конидиофори 
со конидии. Габата за неколку дена ги 
зафаќа целите гроздови и тие брзо 
гнијат. За заштита од сивото гниење 
се користат двата ботритициди на 
BASF Германија, SIGNUM во доза од 
1 кг/ха и CANTUS во доза од 1 кг/ха. 
За сузбивање на гроздовите молци 
се користат неколку инсектициди како 
што се: Nurelle D во доза од 11 l/ha, 
Perfekthion во количина од 1-1.5 l/ha, 
Fastac во доза од  0.25 l/ha, Nomolt 
во доза од од 1 l/ha. За сузбивање 
на штетните пајачиња препорачан 
aкарицид е Masai во доза од 0.3-0.5 
кг/ха. Сите препарати се дозволени на 
зелената листа на Европската унија. l

Пишува: инж.агр. Благојче Димитриев





„Поплава,  
суша, студ,  
да го спасам 
својот труд“

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

„Климата се менува, се менувам и јас!“, „чуд-
на клима, план имам.“, „Зима во лето, лето 
во зима, пролет чудна, есен нема. (не)вре-
мето родот ми го зема.“, „Реагирај навреме, 

наидува невреме.“ Со вакви и слични пораки проектот на 
уСАиД за адаптација на земјоделството кон климатските 
промени апелираше до населението од повеќе рурални 
средини во Македонија за итноста од потребата за при-
лагодување кон климатските промени. Во рамки на овој 
проект Мрежата за рурален развој на РМ организираше 
кампања осмислена како Караван за климатски проме-
ни, со цел да допре до руралните заедници и да ги едуци-
ра индивидуалните земјоделци и останатите граѓани во 
врска со предвидените ефекти од климатските промени, 
да сподели стратегии за прилагодување на овие ефекти 
и да ја потенцира важноста на преземањето проактивни 
чекори како одговор на ваквите последици, почнувајќи 
од основното ниво, од малите земјоделски заедници.

Почнувајќи на 9 мај, во ново Село, струмичко, и завр-
шувајќи на 5 јуни во селото Пчиња, кумановско,  Kарава-
нот за климатски промени под слоганот „ПОПЛАВА, СуША, 
СТуД, ДА ГО СПАСАМ МОјОТ ТРуД“ посети шест рурални 
места во земјава. Големиот број посетители, меѓу кои земјо-
делци, жени и деца, имаа можност да слушнат интересни 
факти и да научат нешто повеќе за климатските промени 
и за глобалното затоплување, како и за очекуваните ефек-
ти и влијанија од ваквите феномени врз културите во гра-
динарството, овоштарството и лозарството. Земјоделците 
кои присуствуваа на овие настани можеа да дискутираат 
за проблемите и предизвиците со коишто се соочуваат во 
дневните земјоделски активности и да добијат препораки и 
совети од страна на експертите вклучени во проектот.  

„Климатските промени се реалност 
во Македонија, а од година во година 
сме сведоци на сè поголеми и поин-
тензивни поплави, суши, град, кои 
прават големи штети врз земјодел-
ското производство“, рече Петар Ѓор-
гиевски, претседател на Мрежата за 
рурален развој на РМ.  „Поради тоа ќе 
треба што подобро да се запознаеме 
со потребните технологии и мерки за 
да го зачуваме нашиот род во којшто е 
вложено огромен труд и средства“.  

Веќе цела година, Мрежата за ру-
рален развој, во рамки на проектот на 
уСАиД за адаптација на земјоделство-
то кон климатските промени, работи 
со индивидуални земјоделци на тес-
тирање, развивање и дисеминација 
на исплатливи адаптивни техники и 
практитки и спроведувајќи сеопфатна 
кампања за зголемување на свеста за идните предизвици 
од климатските промени. Проектот се стреми да ги нама-
ли нивните негативни ефекти врз земјоделскиот сектор во 
Македонија. 

„Руралните заедници во Македонија се столбот на 
земјоделскиот сектор и затоа ја поздравувам посветеноста 
на сите вас, посебно земјоделците, во напорната и значајна 
работа што ја извршувате“, рече Џосеф Лесард, директорот 
на канцеларијата на уСАиД за економски развој. „Се 
надевам дека сите вие ќе продолжите да барате начини за 
стекнување на поголемо знаење за климатските промени и 
за нивното влијание врз земјоделството“.l
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СТРМОШ АД РУДНИцИ

Зеофит

Подобрувач на 
структурата на 
почвата

Се употребува во сите земјоделски гранки: 
градинарство, лозарство, овоштарство, 
полјоделство, како органска минерална 
суровина која во својот состав содржи: K, 
Ca, Mg, P, Fe и други корисни елементи и е 
неопходна за стимулација на растот и развојот 
на растенијата. Целта е да се добијат еколошки 
чисти производи, да се зголеми родот, а да се 
намалат трошоците околу нивното лекување, 
бидејќи здрава почва е услов за здрав род.

Сите производители, кои се стремат кон 
органско производство, саканиот ефект 
со користењето на „Зеофит“ како почвен 
подобрувач и како средство за фолијарна 
заштита, наместо за две години, ќе го постигнат 
за помалку од шест месеци.

„Зеофит“ е нов производ на македонскиот пазар со широк спектар на 
дејствување. Тоа е природна минерална суровина, еколошки потполно 
чиста, која спаѓа во групата на зеолитизирани вулкански руди, регистриран 
како почвен подобрувач произведен во Стрмош АД Рудници за неметали, 
Пробиштип.

Според физичко-хемиските карактеристики, овој почвен подобрувач има 
огромно влијание врз подобрувањето на структурата на почвата што е еден од 
главните услови за произведување на еколошки чисти земјоделски производи.

неговата улога во деконтаминацијата на почвата од тешките метали во неа 
е преку катјонска размена, при што доаѓа до врзување на катјоните на тешките 
метали од контаминираната почва со „Зеофит“ и на тој начин се спречува 
нивната миграција во кореновиот систем. Вака деконтаминираната почва е 
побезбедна за користење како агрикултурен медиум.

Меѓу другите корисни својства на овој подобрувач е и тоа што со помош на 
него се овозможува подолготрајно зачувување на влагата во почвата со што се 
создаваат подобри услови за развој на растенијата. Друга важна особина на 
„Зеофит“ е тоа што се карактеризира со неутрална pH вредност, што е многу 
позитивно за одржување на вкупниот pH биланс на почвата. Тој, исто така, 
придонесува за задржување на хранливите материи во почвата, директно 
влијаејќи на развојот на кореновиот систем, интензивирајќи го растот, а со тоа 
зголемувајќи ја и плодноста.

„Поплава,  
суша, студ,  
да го спасам 
својот труд“
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РАЗМнОЖуВАњЕ со 
збир на повеќе мали 
пчелни друштва

Мај, јуни и јули, покрај тоа што се месеци 
за медобер, тие се и месеци за доби-
вање на млади матици и роеви. Еден од 
начините за ова е и Рошфусовиот оплод-

ник кој претставува збир на повеќе мали пчелни 
друштва. нивната улога е да ги прифатат зрелите 
матичници од кои по ден до два треба да излезат 
млади матици, кои потоа за десетина дена ќе се 
оплодат и пронесат. 

Рошфусовите оплодници ги користиме во најраз-
лични случаи, но нивната вистинска улога е употреба 
во време кога надворешните температури не се ста-
билни и се многу ниски, а некогаш и многу високи. 
Пчелите се тропски инсекти и затоа за нивниот ус-
пешен развој е потребно многу топлина. Тие сè уште 
добро не го совладале односот кон ниските темпера-
тури, па затоа во зимата има многу загуби на пчелни 
друштва. Пчелите многу полесно ќе ја исфрлат зго-
лемената температура од кошницата со вентилација 
отколку да произведат топлината за нормален развој 
на друштвото. 

Рошфусовите оплодници 
ги користиме во 

најразлични случаи, но 
нивната вистинска улога 

е употреба во време 
кога надворешните 

температури не се 
стабилни и се многу ниски, 
а некогаш и многу високи. 

Пчелите се тропски 
инсекти, па затоа за 

нивниот успешен развој им 
е потребно многу топлина. 

Тие многу полесно ќе ја 
исфрлат зголемената 

температура од кошницата 
со вентилација отколку 
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за нормален развој на 

друштвото. 

Постапката на работа со овие оплодници е следната:

1. Се одбира некое јако пчелно друштво само со плодиште 
без медиште;

2. над плодиштето од ова друштво се поставува Рошфусова 
– Ханеманова решетка која за плодиштето претставува 
поклопна штица, а за Рошфусовите оплодници е подница;

3. Рошфусовата подница е направена од штица со дебелина 
од 10 мм која треба да го поклопува целото плодиште. 
на оваа штица се изрежани четири надолжни отвори со 
ширина од 25 мм и должина од 420 мм. Овие отвори се 
покриени одозгора и одоздола со Ханеманова решетка. 
Помеѓу двете Ханеманови решетки има растојание од 10 
мм (колку што е дебелината на поклопната штица). Помеѓу 
надолжните отвори (25 х 420) се поставуваат летвички со 
ширина 20 мм и висина 10 мм. Со исти вакви летвички е 
опшиена целата поклопна штица од четирите страни, а на 
секоја страна е оставен по еден отвор како лето на секоја 
преграда. 

4. над Рошфусовата решетка се поставува наставок или 
полунаставок кој е преграден на четири дела со помош на 
три лесонитни прегради. Преградите треба да бидат така 
изработени што пчелите нема да можат да преминуваат 
од една во друга преграда. Секоја преграда е поставена 
над еден од отворите со Ханеманова решетка. 

5. Во секоја преграда се поставува по можност една рамка 
со затворено легло, а другата рамка може да биде и со 
сатна основа. не смее да се поставува рамка со отворено 
легло. По полнењето на сите прегради, пчелите набрзо 
од долниот дел ќе се префрлат низ матичните решетки 
во горните прегради (претежно младите пчели) и ќе 
ги покријат рамките со легло. Во секоја од преградите 
додаваме по еден зрел матичник кој за ден-два ќе 
се испили, а за две недели ќе се оплодат и пронесат 
матиците. 

6. Оплодените матици ќе несат секоја во својот преграден 
дел од каде што по пронесувањето и тестирањето на 
несењето можат да се одземат и дадат онаму каде што ќе 
затребаат. 

РОШФУСОВ ОПЛОДНИКПЧЕЛАРСТВО
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Предности на Рошфусовите оплодници

Предноста на Рошфусовите оплодници е во тоа што во оние делови од оплодникот каде што не се оплодила матицата 
нема да биде плен на молците, туку ќе биде претворено во медиштен дел, односно таму пчелите ќе складираат мед. По 
завршеното производство на матици, наставокот може да се преуреди, односно да се извадат преградите и да се додаде 
целиот материјал кон долното друштво. Ако сакаме да произведуваме роеви според овој метод, треба да користиме 
наставци со рамки од типот на саканата кошница. Процентот на оплодени матици е помал ако во плодиштето (долу) 
има матица. Ако ја исклучиме (отстраниме), ќе се зголеми процентот на оплодени матици. 

Со Росфушовиот метод, едно друштво практично сме разделиле на пет дела, четири дела со по две рамки и еден 
дел т.е. плодиштето од кое се црпеше материјал (жива пчелна маса). Леглото во оплодниците може да биде и од други 
друштва, но важно е да не е пресно (помладо од шест дена). 

Од овие оплодници можеме да правиме и роеви и тоа на тој начин што ќе ги одземеме матиците од двата крајни 
оплодници, а потоа ги вадиме и преградите од двете страни. Така останува само средната преграда и со тоа сме добиле 
два роја и сме одвоиле настрана уште две млади матици, а често и промена на матицата во долното друштво. 

Ваквите оплодници може да служат и како „банки на матици“ за преку зимата, само сега треба да ја замениме 
Рошфусовата решетка со подница при што за секој од четирите прегради ќе има по еден отвор во средината од 25 x 100 
mm низ кој ќе примаат топлина од долното (основното) друштво и успешно ќе презимат. Овој отвор (25 х 100) треба да 
биде замрежен со мрежа која има окца 3 х 3 mm низ кои ќе минува топлиот воздух, а не можат пчелите. 

Роевите кои исполниле две рамки со легло може да се префрлат во пошироки прегради каде што ќе се појачат со 
легло или ќе им се додадат други рамки за несење на матицата. 

Малите друштва во преградите добро е да се потхрануваат, а посебно тогаш кога ќе се оддалечат три километри 
подалеку за пчелите излетнички да не можат да се враќаат. 

Со овој метод во комплетот секогаш може да имаме пет оплодени матици или исто толку неоплодени на почетокот 
од операцијата.

Кај многу јаките друштва можеме да поставиме неколку вакви наставци со Рошфусови решетки и истовремено да 
добиеме повеќе од четири матици.

Вистинската намена на Рошфусовите оплодници е 
нивната употреба рано напролет кога надворешните 
температури се ниски. ниските температури штетно 
се одразуваат врз созревањето на половите органи кај 
матицата и затоа матиците одгледани во миниоплодници 
се со понизок квалитет од матиците одгледани во 
нормални друштва. Рошфусовите оплодници даваат 
квалитет на матицата како да е одгледана во нормално, 
јако друштво. Во ваков оплодник матицата ќе излезе 
многу порано на оплодување иако надворешните 
температури се многу ниски. 

Оригиналниот Рошфусов метод може да се употре-
бува во сите типови сандаци. најмногу е наменета за 
работа со ЛР-кошница со нејзините наставци, но во 
практиката може да се применуваат и полунаставци. l Рошфусова - Ханеманова подница

Четириделен Рошфусов наставок

Повеќе Рошфусови наставци 
поставени еден над друг со 
распоред на летата

Повеќе 
Рошфусови 
наставци
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Производство 
на биохумус 

од  
арско 
ѓубре

Мијалче Манев од Пробиштип произведува 
биохумус од арско ѓубре од калифорниски 
црви. За време од пет години тој научил многу 
за нив, но како што вели тој, секој ден учи по 

нешто ново. Добиеното ѓубре преработено од црвите 
е со многу добар состав за сите земјоделски култури 
и со голем број микроорганизми кои се потребни за 
почвата. Кога има микроорганизми во почвата, вели 
Манев, станува збор за плодни почви, а кога нема, 
сите растенија што се насадени таму се неотпорни на 
болести и се со мал принос. 

Манев за „Моја земја“ ја откри тајната за производ-
ство на биохумусот и ни ја раскажа целата приказна околу 
одгледувањето на калифорниските црви (Lumbriciade). 
најдобра храна за црвите е прегорено кравјо шталско ѓу-
бре, кое е одлежано до шест месеци. Може да се употре-
бува и ѓубре од овци, свињи и коњи, но заради немањето 
доволно количество од овие ѓубрива, кравјото ѓубре оста-
нува најдобро. Ѓубрето поминува низ организмот на црви-
те, тие го ситнат, го мелат и тоа се претвора во биохумус. 
Едно легло, како што го нарекува Манев, за една година 
може да преработи 1.000 кг арско ѓубре и со тоа се добива-
ат 600 килограми биохумус. Едно легло има околу 100.000 
црви, бројка која зависи од влагата и од дебелината на 
арското ѓубре. l

Пишува: Стојан Лазаров

Производство на органско ѓубривоЃУБРЕЊЕ
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технологија на одгледување
најпрво се прави леата напролет (најдобар материјал за тоа 

се дрвени даски со дебелина до 2 см) и се премачкува со пре-
горено масло. Ширината на леата е околу 1,5 до 2 м, а должи-
ната е 2-4-8-10-12 метри. Под ѓубрето се ставаат ситни камења 
и песок во дебелина од 15 до 20 см, а врз нив се става мрежа за 
да не влегува крт. Врз мрежата се става најлон, на кој се прават 
дупки за да се исцеди вишокот вода, а над него на целата по-
вршина се ставаат стари картони затоа што црвите бараат це-
лулоза во својата исхрана. Потоа се става арско ѓубре во дебе-
лина од 8 до 10 см. на секои 2 м2 се става 250 кг ѓубре, на 4 м2 
се става 500 кг, 16 м2 се става 1000 кг и по  едно легло од црвите 
на секои 2 м2. Бројот на црви во едно легло е до 100.000. Ако 
има, на пример, 18 легла по дванаесет месеци, од првото лег-
ло ќе има 1.800.000 црви. Кога ќе се стави ѓубрето, се покрива 
со мрежа за да не влегува некоја птица или друго животно. на 
крајот сè се покрива со картони и се полива со вода за ѓубрето 
да биде влажно. Во зависност од влажноста на ѓубрето, тоа се 
влажни барем еднаш неделно во летниот период. Ваквиот слој 
ѓубре, црвите, просто кажано, го голтаат одејќи горе-долу и го 
преработуваат во компост. По 15-30 дена се става нов слој од 
ѓубре и вака се прави до пролетта. Значи, до есента треба да 
има 30 см слој од преработено ѓубре за да можат црвите да се 
сокријат во текот на зимскиот период и да не измрзнат. напролет, на половина од леата се става ново арско ѓубре (8-10 
см) и црвите од целата леа се повлекуваат во новиот слој на свежото ѓубре. За 2-3 дена сите црви ќе бидат во новиот слој. 
испразнетото ѓубре, коешто е преработено и веќе нема црви, се собира. По 15 дена се става нов слој на арско ѓубре во 
делот каде што е извадено ѓубрето од леата и сите црви се повлекуваат во новиот слој ѓубре. Другата половина повторно 
останува без црви и слободно се црпи преработеното арско ѓубре. Потоа на целиот слој од леата се става нов слој од арско 
ѓубре (8-10 см) и целиот процес се повторува. Црвите живеат до 10 години, вели Манев. Тие се хермафродитни (двопо-
лови) и се размножуваат со несење на 15-20 јајца. Биохумусот од калифорниски црви има десет пати повеќе калиум, три 
пати повеќе магнезиум и пет пати повеќе азот и фосфор од арското ѓубре. Ваквиот хумус се користи за сите земјоделски 
култури.

Информации за изготвување и доставување на барања, како и практични совети за аплицирање, заинтересираните земјоделски производители можат бесплатно да 
добијат во регионалните центри на Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделството. (Контакт листа на регионални центри и надлежни лица е објавена на веб 
страните на надлежните институции).

  за објавување на Јавен повик 01/2013 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на 
Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013)

Владата на Република Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој ги известуваат сите заинтересирани правни и 
физички лица дека во втората половина на месец јуни 2013 година ќе се објави 
Јавен повик за доставување на барања за користење на финансиски средства од 
петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој 
на Европската Унија (ИПАРД Програма за периодот 2007-2013 година )

Целта на ИПАРД Програмата 2007-2013 е преку соодветни мерки за поддршка на 
земјоделството и руралниот развој да се подобри конкурентноста на земјоделското 
производство и земјоделско-прехранбениот сектор, преку нивно усогласување 
со стандардите на Европската унија и постигнување на одржлива животна 
средина и социо-економски развој на руралните средини преку поттикнување на 
економската активност и зголемување на можностите за вработување.

Финансиските средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 во врска со спроведување 
на овој Јавен повик од јуни 2013 година се наменети за следните мерки:

Мерка 101 - Инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивно 
преструктуирање и надградба за постигнување на стандардите на Европската 
Унија, 

Мерка 103 - Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибни 
производи со нивно преструктуирање и надградба за достигнување стандардите 
на Европската Унија, и 

Мерка 302 - Диверзификација и развој на руралните економски активности.

Претстојниот јавен повик на ИПАРД програмата овозможува зголемени можности 
по однос на типот на инвестиции, поголем обем на потенцијални корисници, 
можност за набавка на различна земјоделска механизација (вклучувајќи и 
трактори), како и зголемени финансиски лимити за крајните корисници на 
финансиската поддршка.

Правилата за користење на финансиските средства од ИПАРД Програмата 2007-
2013 налагаат претходно склучување на договор на потенцијалните корисници 
со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
и реализација на одобрената инвестиција согласно претходно договорените 

услови. Контрола на самото место и спроведувањето на надзорот над 
договорот извршуваат овластени лица од Агенцијата за финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој и релевантни институции од Република 
Македонија за управување, спроведување и контрола на ИПАРД и Европска Унија.  

Начинот и постапката за користење на финансиска поддршка од ИПАРД 
Програмата 2007-2013 се пропишани во Уредбата за начинот и постапката за 
користење на финансиска поддршка за мерки за рурален развој финансирани од 
петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој 
на Европската Унија. 

Огласот ќе трае 45 дена од денот на објавување на Јавниот повик во дневните 
весници.

НАПОМЕНА: Потребната документација за подготовка и поднесување на барања, 
вклучително и Упатствата за корисниците на средства од ИПАРД Програмата 2007-
2013 ќе бидат ажурирани и објавени на веб страната на Агенцијата во периодот до 
објавување на Јавниот повик.

Подетални информации во врска со типовите на инвестиции, критериумите 
за добивање на финансиска поддршка, висината на поддршката по мерки 
заинтресираните можат да ги добијат во

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
Телефон: 02 3097-460 
Факс: 02 3097-454 
е-mail адреса:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
www.pa.gov.mk
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Тело за управување со ИПАРД
Телефон: 02 3109-809
Факс: 02 3110-887
е-mail адреса: info@ipard.gov.mk
www.ipard.gov.mk
Агенција за поттикнување на развој во земјоделството
Телефон: 047 228-330
Факс: 047 228-370
www.agencija.gov.mk  секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

ПРЕТХОДНА НАЈАВА
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HATTAT Cropland МЕХАНИЗАцИЈА

Трактор со 
најпогодни  

брзини за  
работа

Тракторите од серијата HATTAT Cropland им 
се на располагање на нашите земјоделци со 
максимална ефикасност при тешки услови за 
работа.

Perkins моторите што ги поседуваат овие трактори, 
познати по својот квалитет и издржливост, генерираат 
максимална ефикасност и заштеда на гориво. 
Широкото меѓуоскино растојание гарантира одлична 
дистрибуција на тежината и ја подобрува тракцијата. 
Тракторот Hattat Cropland нуди најпогодни брзини 
за работа на поле и при транспорт преку различните 
опции на пренос.

МОТОР
уметноста на моторите Perkins вградени во секој 

Hattat трактор е крајно усовршена и позната ширум 
светот. Високите перформанси ги минимизираат 
вашите оперативни трошоци и работат илјадници 
часови без никакви дефекти. Моторите Perkins, како 
едни од технички најнапредните мотори, овозможуваат 
високи перформанси – моќност и вртежен момент.

ТРАнСМиСијА 
Преносот кај сите трактори е целосно синхронизи-

ран, со што е овозможено многу мазно менување на 
брзините. Синхрониот менувач со комбинации 16 на-
пред - 8 назад или 12 напред - 12 назад ќе ви овозмо-
жи да уживате во работата. Ергономската рачка за на-
пред-назад ќе ви дозволи многу лесно да се движите 
во двата правци, притоа заштедувајќи гориво и време 
при работата, независно дали е во транспорт, со прик-
лучна механизација или при работа на поле.

ЗАКЛучуВАњЕ нА ДиФЕРЕнЦијАЛ
Заклучувањето на диференцијалот се прави со 

копче кај преносот 12+12, а кај 16+8 е со механичка 
рачка. Маслените сопирачки ви обезбедуваат одлично 
сопирање и безбедно возење. Со сопирањето на сите 
четири тркала вашата безбедност е загарантирана. 

КАБинА
Со помош на комфорното седиште кое може да 

се поместува ќе се чувствувате одморени во текот 
на целата работа, а широката кабина и ергономски 
поставените рачки и управувачи веднаш ќе ги 
прифатите и ќе ви овозможат лесна контрола и работа 
со кои било приклучоци. l

Пишува: Димитар Велковски
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Комбајн за
берба на памук

Бербата на памукот може да се врши рачно и 
машински. Машинската берба се извршува со 
комбајни. најголема примена комбајните наоѓаат 
во државите кои имаат плантажно  производство 

на памук, како што се САД и Русија. За да се изврши берба 
со комбајни, потребно е прво да се изврши дефолијација 
(отстранување на листот со помош на хемиски средства). 
Отстранувањето на листот кај памукот се врши кога на 
секое растение има распукнато 1-2 чушки. Докажано 
е дека машините најдобро работат кога влажноста на 
суровиот памук не ја надминува вредноста од 12% и кога 
на растенијата нема лисја. Оваа постапка го олеснува 
распукнувањето на чушките и бербата на влакното. 
Од нераспукнатите чушки, исто така, може да се добие 
влакно, но со понизок квалитет. Првата берба на памукот 
се врши кога има 60% распукнати чушки. Машините 
за берба на влакната од распукнатите чушки можат да 
бидат самоодни и агрегатирани за трактор. Работата 
им се заснова на механички, пневматски и пневматско-
механички принцип.

Машините за берба на памук треба при едно поминување 
да оберат 90% од памукот, со дозволена загуба од 2% и до 

три паднати чушки на еден метар.
Памукот се бере со комбајни, како и со машини за 

берба на нераспукнати чушки. Водечки фирми во светот 
за производство на комбајни за берба на памук се 
американската фирма John Deere и Case Internacional. 
Овие машини наоѓаат добар прием во повеќе европски 
држави - производители на памук, како што се: Франција, 
италија, Грција и др. Голем производител на машини за 
берба на памук е узбекистан.

За механизирана берба на памукот се препорачуваат 
рамни површини со дополнителен надолжен наклон од 3 до 
5º со правоаголна форма и должина на редовите од 300 до 
500 метри. Заради подобар ефективен контакт со работната 
површина на шпинделите (вретената), памуковите гранки 
треба да бидат развиени со средна височина 50-55 см (во 
услови кога нема наводнување) и 65-80 см во услови на 
наводнување. Оптималната широчина треба да биде околу 
40 см. Критична граница за берба на памукот е 15 см од 
површината на почвата, поради што е потребно долните 
чушки да се наоѓаат на таа висина, а не пониско. Аголот 
на распукнувањето на чушките се движи во границите од 
115 до 135º. 

Според начинот на дејствувањето, комбајните за берба 
на памук од распукнати чушки можат да бидат:

• пневматски,
• механички и
• пневматско-механички.

Пневматските комбајни го собираат памуковото влакно 
по пат на вшмукување. Работни органи им се вшмукувачки 
црева, кои рачно се доближуваат кон стеблата од памукот. 
Овие комбајни не ги исполнуваат економските услови и 
затоа многу ретко се употребуваат во практиката.

Механичките комбајни за собирање на влакното од 
памукот користат челични вретена (шпиндели – англиски 
збор што значи вретено). Вретената може да бидат со 
цилиндрична, призматична и конусна форма. Вретената 

Пишува: проф. д-р Драги Таневски, Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје

Комбајн при берба и балирање на памукот  

МЕХАНИЗАцИЈА
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кои се поставени на вртливи барабани може да бидат 
поставени вертикално и хоризонтално. Во употреба 
најчесто се среќаваат вертикално поставените вретена.

Пневматско-механичките комбајни за берба на 
памук имаат комбинирани работни органи – механички и 
пневматски.

За извршување на основната операција – берба на 
памукот од распукнатите чушки, најширока примена имаат 
механичките комбајни со вретена (шпиндели). Работните 
органи им се назабени метални вретена, кои се вртат 
со определена брзина и со нивното доближување до 
распукнатите чушки го намотуваат влакното од памукот и 
го извлекуваат од чушката. Вретената се поставени околу 
барабанот, од каде што добиваат задвижување. најголема 
примена имаат комбајните со вертикално поставени 
вретена.

Вертикалните апарати со вретена имаат попроста 
конструкција во однос на хоризонталните апарати со 
вретена. имаат значително помал број вртења и при 
нивно правилно регулирање се добиваат добри резултати. 
Основна претпоставка за малку понискиот квалитет на 
работата се јавува неопходноста од менувањето на насоката 
на вртењето на вретената. За извршување на ова движење 
се користат неподвижни клинести ремени, кои покрај тоа 
што брзо се абат, не осигуруваат постојан брзински режим 
на работата на вртењето во работната зона.

Предноста на хоризонталните апарати со вретена е 
одделувањето на памукот од вретеното без да се менува 
нивниот правец на вртење и подоброто воведување 
на вртењето меѓу гранките без неопходно свиткување 
и наклонување на растенијата. Таа предност повеќе е 
изразена кај посеви со големи гранки, каде што пристапот 
на вертикалните вретена е ограничен. недостаток на 
хоризонталните апарати е сложената конструкција и 
големиот број вретена, кој изнесува повеќе од 450 min-1 
на еден ред, а оттука произлегува и повисоката цена на 
комбајнот. Ваков тип на комбајни произведува познатата 
светска фирма John Deere, тип 9930 и 9965. Оправданоста 
на користењето на овој тип на комбајни би била само на 
интензивни посеви, каде што се постигнуваат високи 
приноси.

Постојат комбајни за берба на памук со меѓуредно рас-
тојание од 60 и 90 см. Комбајните може да бидат агрега-
тирани со трактор (дворедни и четириредни) и самоодни 
(дворедни, четириредни, петредни и шесторедни). lСамооден комбајн за берба на памук CASE IH

Влечен двореден комбајн за берба на памук John Deere Комбајн за берба и балирање на памукот во бали

Вретена (шпиндели)
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Фолијарно 
ѓубрење на 

насади од 
јаболка

За нормален развој, плодоносење и добивање на 
квалитетни плодови, неопходен е правилен режим 
на исхрана на растенијата во насадите од јаболка. 
Правилната исхрана подразбира достапност 

на сите биогени макро и микро хранливи елементи во 
оптимално количество и во време кога соодветниот 
елемент е најпотребен за растението. При ѓубрењето на 
насадите од јаболка вообичаено се води сметка во почвата 
да се внесат одредени количества азот, фосфор и калиум, 
а ретко кога се размислува за состојбата со другите макро 
и микро елементи. Овие елементи се користат во помали 
количества од страна на растенијата, но нивното влијание 
во правилната исхрана е огромно бидејќи тие учествуваат 
во голем број физиолошки и метаболитички процеси, кои 
го детерминираат приносот и квалитетот на плодовите. 
Во интензивното производство на јаболка фолијарната 
прихрана на растенијата е задолжителна мерка. 
Фолијарната прихрана е особено важна на затревени 
површини и во услови при дефицит на влага во почвата.  

Поради разни причини честопати се случува 
ограничување на достапноста на хранливите елементи 
за кореновиот систем на растенијата. Во некои случаи, 
пак, количествата на хранливите елементи потребни за 
брз пораст на листовите, гранчињата или плодовите ги 
надминуваат количествата кои може да бидат обезбедени 
преку нормална апсорпција од коренот и транспортните 
процеси. и во двата случаи фолијарната апликација може 
да биде најдобар начин на обезбедување на растението 
со потребните хранливи елементи во одредено време и 
со определено количество. Фолијарната апликација на 
хранливите материи обезбедува можност за снабдување 
на хранливите елементи директно на листовите, цветовите 
или плодовите во период кога тие се најпотребни. 

Фолијарните ѓубрива вообичаено се мешаат меѓусебно 
и со поголем број пестициди, но постојат и исклучоци 
поради што пред самата примена е потребно да се 
погледнат упатствата за апликација. За поголем процент 
на усвојување на фолијарните ѓубрива потребно е да се 
внимава  на временските услови, односно температурата 
не треба да надминува 25ºС, а релативната влажност 
да не биде под 50%. и покрај големата ефикасност на 
фолијарната прихрана, таа сепак треба да се користи како 
дополнување на програмата за ѓубрење преку почвата, 
а не како нејзина замена. Преку фолијарната прихрана 
може да се предизвикаат несакани последици било 
преку оштетување на деловите на растенијата или преку 
неефикасноста на самата апликација. Поради тоа, при 
примената на фолијарната прихрана потребно е да се 
направи правилен избор на ѓубриво или комбинација на 
ѓубрива, на количествата како и на времето на апликацијата, 
а притоа да се има предвид состојбата на растенијата во 
соодветниот насад.  l

Програма за фолијарна прихрана на насад од јаболка со 
ѓубрива од АД Алкалоид

Време Вид ѓубриво л/ха

Во фаза бели 
балони

Цинк хелат + NPK 31:0:0+МЕ 2+5

Цветање Органо Бор 8% р-р 1.5

По 
прецветување

NPK 12:5:7 +МЕ 4

Втора половина 
на мај

NPK 31:0:0+МЕ 5

јуни

NPK 9:0:6+10 % CaO+2% MgO 5

N:P:К:B + МЕ 10:6:8:0.5 4

NPK 3:20:28 +МЕ 5

јули

Магнезиум сулфат 35 % р-р 5

NPK 3:20:28 +МЕ 4

NPK 9:0:6+10 % CaO+2% MgO 5

Август
NPK 3:10:25 5

Калциум хлорид (CaCl2) 2х4

Почеток на 
септември, 
најдоцна 15 
дена пред 
берба

нПК 3:0:25 5

Калциум хлорид (CaCl2) 4

По берба Бор 3%+ Цинк 2% 3

Пишува: проф. д-р Маријан Кипријановски

 ЃУБРИВА








