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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 јуни 2016 се ди 
стри  бу ира како ме   сеч   но членско 
спи    са ние за зем     јо делство и ру  
ра лен раз вој.

СпоредСтатутотнаФФРМ,постојат
дватипаначленовивоФФРМ:

Групничленови-регистриранаи
оперативноифинансискиактивна
групанафармери-земјоделски
здруженија,регионалниинационални
сојузи,земјоделскизадругии/или
трговскидруштваформираниод
земјоделскиздруженија

Индивидуалничленови-Секојжител
наМакедонија,инволвиранили
заинтересиранзаземјоделствотокој
гоисполнуваосновниоткритериум
-даеевидентиранфармерво
ЕдинствениотРегистарзаземјоделци
наМЗШВ,илиечленназемјоделско
стопанство.
Индивидуалниотчленможеда
одлучидалиќечленувавонекојаод
социјалнитемрежинаФФРМ.

ПокрајредовнитечленовиФФРМ
воведуваистатуснапридружни
членови,тоасеправниифизички
лицакоиможатдагикористат
услугитенаорганизацијата,нонемаат
правонаглас.

Контакт:
ФФРМ-ГлавнаКанцеларија
Ул.ГигоМихајловскибр.4,1/1
1000Скопје
Тел/факс:389-02-3099-042

Како да станам член 
во ФФРМ
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Во организација на Федера-
цијата на фармерите на РМ
иМрежатазарураленразвој

на РМ и оваа година со посебна
свеченост беше достојно одбеле-
жан15Октомври-Меѓународниот
деннаруралнатажена.Овојденсе
прославуваво80држави,акајнас
по деветти пат се одбележува во
организација наФФРМиМРР.На-
станотпоовојповодсеодржана15
октомвривоселоМогила,рурално
битолско подрачје, исклучително
познато по одгледувањето на по-
леделскитекултури.

На Манифестацијата, која имаше
за цел да го истакне значењето
на улогата нажената во земјодел-
ството и руралниот развој, при-
суствуваа 120жениод сите рурал-
ни краеви наМакедонија, но и од
регионот, како и претставници на
научни, образовни и други инсти-
туции кои соработуваат со рурал-
ното население. Овој настан на

руралните жени им даде прилика
да покажат дека сите заедно сме
посилни! ФФРМ настанот го реа-
лизираше во рамките на проектот
„Институционална поддршка на
ФФРМ“поддржанодWeEffect.На-
ционалниот координатор на Мре-
жатанажени-фармеринаФФРМ,
ЉубицаЏониќ,какоипретставни-
кот на здружението „Моја Фарма“,
Ранкица Божиновска, имаа свои
обраќања пред присутните. Посе-
бен впечаток оставија презента-
циитеод странанапретставникот

наФондацијатаЕленаЛукаипрет-
ставникотнаШелтерцентарот,кои
кажаа нешто повеќе за активност-
ите што ги спроведуваат нивните
организации, а со кои им даваат
поддршканаженитеворуралните
средини.

Оваа година настанот имаше ху-
манитарен карактер т.е. помошна
настраданите во неодамнешните
поплави, а собраните средства ќе
бидат донирани во Црвениот крст
наРМ.Засекоепарчевкусенодо-
машно наше приготвено јадење
седонираа10денариитокмуовие
средства се наменети за поплаве-
ните рурални подрачја во Скопје.
“Руралните жени на овој начин ја
искажаа својата хуманост и пока-
жаанаделодекачовечкатапомош
ивниманиесесекогашнајважнии
нѐ праватситеповеќесплотении
здружени” - истакна Васе Мојсов-
ска,членнаФФРМимодераторна
настанот.l

ОдбележанМеѓународниотденна
руралната жена – 15 Октомври

Жените – фармери од ФФРМ
преку продадените јуфки
подготвенивојулизаврме-

ненаманифестацијата„Јуфкијада“
донираашколскиприпборзадеца-
та –јуруци во основното училиште
Калаузлија,штипско.Соовојхуман
гест,ФФРМсакада гипоттикнеи
охрабридецатаодовојкрајданего
прекинуваат своето образование,
туку да продолжат со своето шко-
лувањезанивнапоголемаеманци-
пацијаиразвој.Јуфкијадатастана
традиционална манифестација на
Мрежата на жени фармери воФе-
дерацијата нафармеритенаРепу-
блика Македонија и оваа година
е дел од активностите на проек-

тот „Институционална поддршка
на ФФРМ“, подржан од We Effect.
Овогодинешната„Јуфкијада“беше
организирана во соработка со же-
ните- Јуруциивкупноприсуству-
ваа околу 30 жени – фармери од
источниот регион. Тие заедно со
жените-Jуруциподготвуваајуфки.
Жените-Јуруцисенаселениекое
живееодвоеноодурбаниотживот
на традиционален начин, па ток-
му со ваквите активности ФФРМ
овозможуваеманципацијанаовие
жени и отворање на можности за
нивна едукација, како и размена
на контактииискуства, нои зачу-
вување на традиционалните вред-
ности.l

Хуманитарна акција – донација на училишен прибор
од средствата од Јуфкијада
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На19септемвринаФакултетот
заземјоделскинаукиихрана
воСкопје сеодржаГодишни-

от состанок на Мрежата на жени
фармери.Мрежатанаженифарме-
ри(МЖФ)којаштоеделодФедера-
цијатанафармеритенаРепублика
Македонија, секоја година органи-
зирагодишенсостаноккадештосе
дискутира за реализираните ак-
тивности,какоизапредлозитеза
реализирање на идните активнос-
ти, кои се дел од стратегијата на
функционирање на МЖФ за пого-
лема инволвираност нажената во
развојотназемјоделството.Балан-

сирањетонародоватазастапеност
во земјоделскиот сектор треба да
биде приоритет на политиката за
секојаВладаназемјитекоиимаат
значителенбројналуѓештоживе-
ат во руралните средини. Годиш-
ниотсостанокнаМрежатанажени
фармериеделодпроектот„Инсти-
туционална поддршка на ФФРМ“
којшто е поддржан од шведската
фондација We Еffect. „Многу го-
лем впечаток ми остави тоа што
сите жени активно учествуваа во
дискусијата и се споделија многу
продуктивни идеи и анализи на
моменталните ситуации“ – истак-

нува Љубица Џониќ, национален
координаторнаМрежатанажени-
фармери.Споредпроектменаџерот
БилјанаПетровска–Митревскана
проектот „Институционална под-
дршка на ФФРМ“ ваквите актив-
ностиовозможуваатпоголемараз-
менанаискустваиинволвираност
нажените –фармериво земјодел-
скотоздружувањеинивноактивно
учествовоносењетонаставовии
борбатазанивнареализација.

Во рамките на средбата се одржа
трибина под наслов „Улогата на
жената – фармер во развојот на
претприемништвото“, која се ре-
ализираше во соработка со Здру-
жениетонабизнисжени.Токмуже-
ните – фармери потенцираа дека
значаен дел во стратегијата за
женското –претрпиемништво тре-
бадаземеземјоделството,бидејќи
е една од основните стопански
гранкивоРМ.l

Годишен состанок на Мрежата на жени фармери

Организирана средба на 
јаболкопроизводители од 
Преспа и Корча
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Федерацијатанафармеритена
РМ во рамките на Проектот
„Институционална поддршка

на ФФРМ“ кој го имплементира со
We Effect постојано реализираше
теренски посети на земјоделската
задруга „Еко Фасуље“ од тетовско-
то село Камењане која произведу-
ва грав на трска. Двајцата сложни
задругариосновачина„ЕкоФасуље“
Африм Зибери и Мемет Синани
одржаа демонстрација за начинот
накојтиегоодгледуваатгравотна
трсканасвоитеколеги-членовина
ФФРМ од цела Македонија. Целта
на оваа едукативна средба е про-
изводствотонагравотдасепроши-
рипобрзоиводругитерегиониод

нашата земја, за што прилично се
интересираат и случајните минува-
чи што ги забележуваат посевите.
Производството на високите сорти
грав на трска е многу поедностав-
но и попрофитабилно од класично-
тоодгледувањенаоваакултурана
кочани.Земјоделцитевотетовскиот
регион трошат најмногу финансии
за плаќање на сезонски работни-
ци за обработка на гравот и за от-
странувањенаплевелот,наштосе
долживисокатаценанаовојгравна
пазарот, којшто е препознатлив по
големинатаиквалитетотназрното.
Наедукативнатапрезентацијапри-
суствуваафармериодпелагониски-
от,штипскиотископскиотрегион.l

Федерацијата на фармерите
на РМ во рамките на Проек-
тот „Институционална под-

дршканаФФРМ“кој гоимплемен-
тира со We Effect и во соработка
со Македонската асоцијација на
кооперативинакрајотнамесецав-
густреализирашетеренскапосета
на три успешни кооперативи кои
подготвуваат бизнис планови за
решавање на моменталните про-
блеми за поуспешна работа и кои
ќе гипрезентираатнапоследната
едукативнаработилница за коопе-
ративи која ФФРМ ќе ја реализи-
ра во ноември. Бизнис плановите
на земјоделските задруги „Агро
Богданци“, „Еко Илинден“ и „Еко
Фасуље“ за градење калемара, за
набавка на соодветна земјодел-
скамеханизација, какомашиназа
пелетиилизабербанаграв,сево
завршна фаза. Кон крајот на сеп-
тември ФФРМ повторно планира
дареализирапосетауштена3ко-
оператививобитолско,охридскои
КриваПаланка,коиистотакапод-
готвуваат бизнис планови. Актив-
носта ФФРМ ја имплементира со
експертотЖаклинаГолчевакојаим
помага на кооперативите да под-
готватбизниспланови.l

ФФРМ,заеднососвојатачлен-
ка-здружение „Благој Кот-
ларовски“ и АгриНет од Р.

Албанија во Ресен организираа
заедничка средба на јабокопроиз-
водителиодПреспаиКорчанакоја
штосеразговарашезапроблемите
и предизвиците во јабокопроиз-
водството. Заеднички проблем е
пласманот, ниската откупна цена
и манипулациите од откупувачите.
Тие потенцираа дека временските
неприлики како што се мразот во
пролетниот период прави огромни
штети врз производството на ја-
болка.Средбатасеодржазавреме
на манифестацијата „Преспански
јаболкобер“, со која се означува

почетокотна бербата.За времена
средбата албанските јабокопроиз-
водители ја посетија лабараторија-
тазапочвенианализи,којаеедна
одуслугитеназдружението„Благој
Котларовски“ и современ овоштар-
ник со јаболка со инсталирана ме-
теоролошкастаница.Ворамкитена
самата манифестација „Преспан-
ското јаболко“ со која се означува
почетокотнабербатанајаболкаво
Ресен,ФФРМсепретстависосвој
штандкадештобешепрезентирана
и брошурата наФФРМза услуги и
членство„Заеднодоуспех“.Актив-
ностаереализиранаворамкитена
проектот „Институционална под-
дршканаФФРМ“.l

Демонстрација на одгледување 
тетовски грав на трска

Техничка поддршка 
на кооперативите 
кои подготвуваат 
бизнис планови
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Правилнатабербаискладирање
на трпезното грозје е една од
важните активности на кои

земјоделците треба да внимаваат.
Токму за правилната берба Феде-
рацијатанафармеритенаРМпреку
Мрежатанажени–фармериоргани-
зирапрактичнабербаискладирање
натрпезнотогрозјеодсортата„стра-
шински“.Активностасереализираво
неготинскотоселоПепелиштенара-
садникотилозовиотнасадназемјо-
делскта компанија „Агро калем“,
којаевосопственостнаВасеиГоце

Мојсовски.Токмуисаматаиницијата
потекнуваодВасeМојсовскакојапо-
тенцира дека бербата кај трпезното
грозјеемногуважнокакоќесеизве-
дува.Таанаодринапрезентирабер-
бана„страшински“воовоштарникот
вокојимазасадено1хектародоваа
сорта. На самата средба жените –
фармерикоипретежнобеаовоштари,
заедно по примерот наМојсовска и
сопомошнажените-фармериобуче-
низабербаправилно,јареализираа
бербата и пакувањето на трпезното
грозје, кое од овоштарникот наМој-

Реалзирана средба со жени фармери од Гор-
ни Подлог, кочанско со кои е започната реал-
зација на активност за формирање на фокус

групаворамкитеназемјоделскатакооперативаод
ГорниПодлог,којаќедејствувакакоженскасекција
наземјоделскатазадруга.Целтанаактивностаеда
се започне со производство и продажба на тради-
циопнални домашни производи како што се јуфки.
Активноста е дел од проектот „Институционална
поддршканаФФРМ“.l

Практична демонстрација на берба 
и пакување на трпезно грозје

совскиќесетранспортиранарускиот
пазар.АктивностаФФРМјареализи-
раворамкитенаПроектот„Институ-
ционалнаподдршканаФФРМ“подр-
жанодWeEffect.l

Фокус група на жени – фармери во Горни Подлог

Претседателот наФедерацијата
на фармерите на РМ, Никола
Стаменов, заменик претседа-

телот на ФФРМ, Мемет Синани  ре-
ализираа средба со Националната
федерацијанафармеритенаМолда-
вија(НФФМ)воКишњев,Молдавија
каде што потпишаа Меморандум за
партнерствоисоработкамеѓуФФРМ
и НФФМ.  Меморандум е потпишан
одНиколаСтаменов,претседателна
ФФРМиValeriuCosarciuc, претседа-
телнаНФФМ.Организациитесесо-
гласијадавлезатвопартнерствосо
целдасепридонесезаподобрување
на економската состојба на мали и
средниземјоделцивоМолдавијаиво
Македонијапрекуградењенанивни-
те менаџерски и маркетинг капаци-

тетии подобрувањена трансферна
знаење,разменанаискуства,добри
практики, експертиза итн. Една од
целите е зголемување на благосо-
стојбата на руралното население и
развојназемјоделствотовоконтекст
наусогласувањеназаконодавството,
подобрување на соработка и транс-
фер на добри практики меѓу фар-
мерите одМакедонија иМолдавија;
пренесување на искуства и добри
практики меѓуМакедонија иМолда-
вија;зголеменоприсуствонанашиот
агро-производи на во Молдавија и
обратно.ФФРМиНФФМсесогласија
да се организира конгрес на поче-
токот на следната година за форми-
рањенаплатформаназемјоделски
организации од Југоисточна Европа

и да се испрати порака до ЕУ дека
овие земји, исто така, се дел од ЕУ,
а не држави кадешто големдел од
населението мигрира во европски-
тедржави,ноистотакаикакоземји
на кои им треба поддршка од ЕУ за
економскиразвој, особеноземјодел-
ствотокакоглавнасекторвоовојдел
одЕУ,кадештосепроизведувахра-
наидасевоспоставатдобриодноси
соЕУиеденденда станат членови
на семејството на ЕУ. Активноста е
реализирана во рамките на проек-
тот „Институционална поддршка на
ФФРМ“поддржанодWeEffect.l

ФФРМ потпиша Меморандум со НФФМ
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Рурална жена

Силни, вредни, 
aсиромашни

Жените од руралните среди-
ни, главно земјоделки, се
најмалку 1,6 милијарди и

претставуваатповеќеодедначетвр-
тинаодвкупнотосветсконаселение.
Жените произведуваат просечно
повеќе од половина од цела храна
штосеодгледува:до80%воАфрика,
50%воАзија,меѓу30%и40%воЛа-
тинска Америка и западните земји.
Бројотнажениодруралнитесреди-
никоиживеатвосиромаштијасеуд-
воиод1970година.Овасеофицијал-
ниподатоцикоиобединетитенации
гипрезентирааизапочнаасоодбе-
лежувањенаМеѓународниотденна
руралнатажена–15октомври.

Токму овие факти укажуваат на
важноста на руралните жени во
развојот на земјоделството. Но се-
пактиеипонатамувоголембројна
региони во развој се поставени во
незавидна позиција, најголем про-
цент се неедуцирани и сиромашни
инесевклученивокреирањетона
земјоделската политика. На оваа
проблематиканаглобалнониводос-
тасеработивонасоканаекономско
јакнења на руралната жена преку
кое ќе се овозможинејзинразвој и
вреднувањенанејзиниоттруд.

Една од меѓународните органи-
зации која посебен акцент даваат
наразвојотнаруралнитежениеWe
Effect. Според оваа организација
недостаток на еднакви услови зна-
чидекасиромашнитеженичестосе
третирааткакограѓаниодвторред,
што го загрозува нивното целосно
учество во општеството и нивниот
развој.Недостатокот намоќ кајже-

ните значи дека нивниот
глас не е доволно при-
знаенинивниотпри-
донес во општест-
вениот развој е
маргинализиран
и помалку вид-
лив. Родовата
рамноправност
е основно чо-
веково право.
Родовата еднак-
вост значи дека
жените, мажи-
те, девојчињата и
момчињата ги има-
ат истите можности и
права за сите аспекти на
човековиот развој. Тоа значи
декаженитеимажите уживаатист
степеннапочитување, гиимаатис-
тите можности за да прават избор
и еднаквамоќ да ја креираат содр-
жинатанаовиеизбори,соштопри-
донесуваат кон социјалниот и еко-
номскиот развој.  Анна Ерландсон,
МенаџернаПрограматанаWeEffect
за ЕУ истакнува дека улогата и од-
говорностанаWeEffectедасебиде
партнерворазвој.

 „Нашатацел е да придонесеме
за поволна институционална сре-
дина за унапредувањенародовата
еднаквост. Повеќето партнерски
организации,особеноворамкитена
програмите за рурален развој, има-
ат членство и раководни позиции
доминирани од страна на мажите.
Исто така, подзаконските акти и
постапки гофаворизираат овекове-
чувањетонапатријархалнитеструк-
туриипрактикикоиштогимаргина-

лизираат жените. We
Effect учествува во
зголемувањето
на учеството
на жените во
креирањето
на полити-
ката со под-
дршка на
структурите
и процесите
во партнер-
ските орга-
низации кои

се залагаат за
половаеднаквост

(подзаконски акти,
политики за родова

еднаквост, транспарентно
буџетирање за праведна распре-
делбанасредстваидругимеркисо
кои се намалува јазотмеѓу мажите
ижените). Ние ги поддржуваме на-
шите партнери во Европа за зголе-
мување на учеството на жените и
промовирањенаженсколидерство.

Пишува: Билјана Петровска - Митревска

АннаЕрландсон,
Менаџерна

Програматана
WeEffectзаЕУ





Албанијакакоимногудругиземји
наБалканот е составена од патријар-
хално општество каде воопшто ма-
жите се тие кои го претставуваат се-
мејствотовофармерскитездруженија
ивокооперативите.

Иако жените ја вршат најтешката
работавосемејнитефармиивоопшто
воземјоделството,нивнатаработане
се цени доволно. Тие претставуваат
47%на населението во руралните ре-
гиони на Албанија. Жените во рурал-
ните региони често се изолирани и
малкуактивнивосекојдневниотживот
без да има можност да соработуваат
со општеството и да учествуваат во
социоекономските активности. Учест-
вото нажените вофармерските здру-
женијаивонивнитеуправувачкибор-
довиемногунизокикакопоследица,
нивниот глас во одлучување е многу
слаб.

Поттикната од оваа ситуација
Фондацијата АгриНет Албанија преку
спроведувањетонапроектот„Развојот
наруралнатазаедницапрекуфармер-
скитездруженија“соподдршкана

We Effect (Swedish Cooperative
Center) Шведска, посебно внимание
посвети на прифаќање на жените и
зголемувањето на нивната улога во
фармата, семејството и општеството.
Во текот на последните 5 години од
спроведувањето на проектот, во три-
терегионикадеФондацијатаАгриНет,
Албанијаефокусирана,значивоКор-
ча,ЕлбасаниПешкопеја,сепостигна-
тиовиерезултати:

 Ô Барем450жениили45%одкорис-
ничкитеопфатенивопроектотсежени;

 Ô 35% од раководството во 15 фар-
мерскиздруженијасеизбранижени;

 Ô 60%наСоветодавниотсоветнаАг-
риНетАлбанијасежени;

 Ô 80%наженитеопфатенивопроек-
тот се обучени за различни технички
прашања;

 Ô 30% на техничките активности се
организирани со мешано присуство
(мажиижени);

 Ô Оформен еФорумот на руралните
жениКорча;

 Ô Сеоформени6студискиокрузисо
учествонажените;

 Ô Поттикнатииподдржанисеоколу
50 жени во нивните иницијативи за
бизнисвофарма;

 Ô Околу45-47%наинвестициитена
проектотеадресиранзаактивностите
сожените.АгриНетќепродолжидаги
поддржиситеиницијативикоидаваат
можност за развојот нажените одру-
ралнитерегиони,истотака,професио-
нални консултанти кои ги третираат
прашањатазародоваеднаквостќесе
контактираат и ќе се опфаќаат во ак-
тивностите со жените, коир се многу
важнацелнагрупа.

Органзацијата Агропука од Алба-
нија исто така реализираа активнос-
тимеѓукоисеитркалезнимасикаде
што поканува жени – фармери се со
цел да бидат вклучени во земјодел-
скотоздружувањеинивноекономско
јакнењеиразвој.Еднаодтиежение
и Илирјана Дунга од селото Керети,
која е една од  првите производите-
линакозјосирење.„Заедносомојот
сопругБехар,имаме150молзникози.
Започнавме само со 3 кози купени
преднеколку години со парите коиш-
томојотсопруггизаштедиодработата
воГрција.Токмупрекупроектот RTM
изградиме објект за преработка на
млекотосокапацитетзапреработкаод
околу300литри.Агропуканѐ поддржа
прекуедукација со тоаштонѐ пока-
нидаучествуваменастудискикружок

на одгледувачите на добиток којшто
бешефинализирансоосновањенате-
матскатагрупанапроизводителитена
козјо сирење. Имаме стекнато многу
практично искуство од активностите
организирани од страна на Агропука
како обуки, тренинзи од советниците,
споделувањеискуствасодругитечле-
новиод групата.Исто така Агропука
нијаобезбедиопрематаисадовитеза
чувањеитранспортнасирењето.

Пред три месеца – вели Илирија-
на – АП ни донесе во Центарот за
преработка на нашата фарма, двајца
технолозизапроизводствонасирење
одМалесијаеМаде,господинПрељи
Ѓоваљ Хасани, кои го набљудуваа од
блиску целиот технолошкипроцес на
производствотона козјото сирењево
нашатафарма.Коригирајќисо3степе-
ни температурата на млекото тие по-
стигнаададобијат3кгсирењеповеќе
од исто количество млеко. Ако прес-
метаме3кгнадензанад150денашто
есезонатаниќедобиемеоколу500кг
сирењеповеќе, илиоколуплататана
еденвработен за овој период.И сето
оваблагодарениенаАПштонигидо-
несеовиетехнолозивонашатафарма.
Невелиџабенародот„подобродазна-
ешотколкудаима“.

АЛБАНИЈА: 
ЖЕНИТЕ ЈА ВРШАТ НАЈТЕШКАТА РАБОТА ВО СЕЈМЕНИТЕ 
ФАРМИ И ВООПШТО ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Рурална жена

Гледамедекакогаженитесеорганизираатвогрупииздруженијасоздруже-
ниекономскиактивноститиенесамоштојаподобруваатнивнатаблагосо-
стојбаиприходи,ноистотакасезголемуванивнотовлијаниевосемејството
иопштествотовоцелина“-велиЕрландсон.

„НиегиподдржуваменашитепартнериодЕвропакогастанувазборзазго-
лемувањенаженскотоучествоипромовирањенаженскотолидерство.Гле-
дамедекакогаженитесеорганизираатвогрупииздруженијасоздружени
економскиактивноститиенесамоштојаподобруваатнивнатаблагосостојба
иприходи,ноистотака,нивнотовлијаниевосемејствотоиопштествотовоце-
лина.ЕвенекоипозитивнипримериоднашатаработавоЕвропа“–додаватаа.

Токмуованејзино тврдењезаМоја земја гопоткрепувасодвадобри
примери коиWe Effect ги реализира преку своите партнерски организа-
циииIKCвоКосовоиCERD,БоснаиХерцеговина.ТокмувоКосовопреку
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поддршка на женската организа-
цијаБегуницаодОпштинаВитисо
обуки за готвењеи опрема за под-
готовка на мафини, тестенини и
колачињапостигнанапредокзару-
ралнитежениинивенразвој,како
иистабилностназдружението.Во
Босна и Херцеговина со техничка-
та,финансиска и советодавна под-
дршказа Здружението „Насмевка
на жените“ кои произведуваат ра-
котворби We Effect помогна да се
организираат во кооператива со
што се  помогна економското јак-
нењенаруралнитежени.

Жените даваат суштински при-
донес за семејствата, заедницата и
земјата. Во земјите во Развој како
Косово, жените често менаџираат
сложени активности и практикуваат
многу животни стратегии. Нивните
дневни активности обично опфаќаат
преработка и подготовка на храната,
грижа за членовите на семејството
и за куќата; а воруралните средини,
нивните активности опфаќаат грижа
заземјоделскитекултуриизаживот-
ните.ВоКосово60%однаселението
живееворуралнитесредини.Подато-
цитепокажуваатдекасиромаштијата
владеевоовиесрединипорадимногу
причини. Најзагрижувачки е фактот
декаженитесенајмногутангирании
имаа големи пречки за развој. Огра-
ничувањата со кои се соочуваат же-
ните,воопшто,семногуобичнииисти
воруралнитесрединивоКосово:

 Ô Женитесесоочуваатсоограниче-
но вработување. Извештајот на АСК
за пазарот на трудот за 2014 години
покажува дека 41% од жените се не-
вработени, во споредба со мажите
околу30%.Степенотнавработување
кајженитеспособнизаработаесамо
12%,воспоредбасомажите41%.Ова
високонивонаневработеностнаже-
нитееодслабатакомбинацијанани-
скотоучествонаженитевопазаротна
трудот и ограничените можности за
работа.

 Ô Неможноста за пристап до об-
разованието; проблемите жените се
отежнати и од нивното неучество во
реформите за едукација, правото и
сопственоста.

 Ô Патријархалниот менталитет вла-
дее во длабоките и заоставените ру-
рални региони; во овие региони за-
едницитеуштеверуваатдекамажите
носат приходи за домот, домувањеи
создаваатусловикоијаовозможуваат
егзистенцијата на семејството, а же-

нитеседатдома,чистатисегрижатза
семејството.

 Ô Жените не се претставени колку
што треба од раководната позиција.
Идентификувани се неколку вида
ограничувањакоијаотежнуваатпози-
цијатанаженатаиможностазадасе
препознаваат како раководителки,
како:перцепциитезаженитеворако-
водството,отсуствотонапристапотдо
можноститеоднеформалнитемрежи,
какоиотсуствотонасамопочитта.

IKCпрекупроектиисоработкасо
општините им помага на рурални-
теженизанивенразвој, такаштово
општините Урошевац,Штимје,Вити-
на,Качаник,ГенералЈанковиќ,Штрп-
чеиПартешподдржанисе16женски
организации каде што се вклучени
240жени кадешто со помошна еду-
кацијаи техничкаподдршкаепомог-
натнивниотразвој.Тиеактивностисе
насочениводелотнапроизводствона
малини, јагоди, капинки и овоштар-
ници како и преработки какошто се
домашнислатки,кориипити.

КОСОВО: 
ЖЕНИТЕ НАЈПОГОДЕНИ 
ОД СИРОМАШТИЈАТА 





Што значи да се биде рурал-
нажена, која е нејзината улога, со
коипроблемиипредизвици таа се
соочува во Косово, Албанија и Ма-
кедонија и на кој начининституци-
итевоовиедржависетрудатдаим
помогнат.Наовиепрашањачетири
организации ФФРМ, IKC, AgriNet и
Agropukaдаваатсвоевидување,ги
презентираатсвоитезаложби пре-
ку нивните искуства и примери на
жени–фармери.l

Незавидната положба жените во
руралнитесрединивоРепубликаМа-
кедонија дополнително ја влошуваат
многуфактори.

Ипокрајтоашторуралнитежени
имаатмногузаедничкосоженитеод
урбаните области, сепак разликите
меѓу жителите од руралните и урба-
нитесрединивоМакедонијасеопре-
делениодголемитерастојанијанару-
ралнитесрединиодцентарот,малата
густина на населението и ограниче-
нитепонудинајавниуслуги,надопол-
нети со патријархалниот и конзерва-
тивенменталитеткојсеуштевладее
воруралнитесредини.Недостатоците
што произлегуваат од руралниотжи-
вотимвлијаатнаженитеодруралните
средининаразличенначинодвлија-
нието што тие го имаат врз мажите
од руралните срединиа се поврзани
со особеностите како што се: огра-
ничениот пристап до јавен превоз,
фактотштоповеќетожениприпаѓаат
на постарите возрасни групи, спе-
цифичните здравствени прашања,
понеповолната економска положба,
тешкотиивопристапотнадопазарот
наработнасила,недоволнаедуцира-
ност, многу поголеми обврски околу
семејствотоигрижазачленовитена
семејството, недостиг на ефективно
користење на сопственичките права,
патријархални семејни односи, ре-
лативнаневидливоствоповеќетоод
земјоделските и руралните развојни
програмиинивнатанедоволназаста-
пеноствопроцесотнаодлучување.

Токмузапомоширазвојнарурал-
натаженаФедерацијатанафармери-
те на РМ од 2005 година ја формира
Мрежатанаруралниженичијаоснов-
нацелеекономскојакнењенажената
фармер, подигнување на свеста кај
жената фармер за поголема вклуче-
ност креирањето на земјоделската
политика, регионално ширење на
МЖФ и нејзино промовирање и ин-

тегрирање на родовите прашања во
земјоделскиот сектор, како и поттик
иподдршканажени–претприемачи..
Секоја годинаФФРМ заедно соМре-
жатазарураленразвојјаорганизира
манифестацијата -  Меѓународниот
деннаруралната–жена15октомври
чијацеледасепотенциразначењето
нажената–фармеридасепоттикне
нејзино активно дејствување во кре-
ирањетоназемјоделскатаполитикаи
земјоделскотоздружување.

Спореджените–фармериважное
јакнењето на невладиниот сектор за
даможедаовозможиразвојиеконом-
скојакнењенаруралнатажена.ФФРМ
преку проектот кој го имплементира
со We Effect формира и фокус група
во светиниколското село Мустафи-
но, составена од 10 сиромашнимали
фармериодкои8сежени–фармери.
ТиепрекукооперативатаЕкоИлинден
произвдуваат органски зеленчоци и
слатко од моркови. Токму преку оваа
активностќесепокажедеказдруже-
носозаедничкаработаможедасепо-
стигнезагарантиранпласман,откупи
поголемпрофит,штосеуштенеепрак-
са на земјоделците и се овозможува
економскојакнењенаруралнатажена

 Васе Мојсовска со своето се-
мејство во неготинското село Тимја-
никпроизведуваатгрозјеиразлични
видовиовошнисадници.Тааисвојот
сопруг јаформирааикомпанијатаАг-
рокалемзапроизводствонасадници.
Задагопостигнатсетоовапоминале
макотрпен пат и сега Мојсовка свое-
тоискуствоипомошјадаванадруги
женифармеризанивенразвој.

„Jассумжена-земјоделецидајас
сумжена од рурална средина ,но јас
сумгорданатоаштосумземјоделец
и што ја работам најблагородната
професија а тоа е производство на
храна. Детството  и животот досега-
шен поминат по нивите претставува
заменееднаборбазаживот,ноира-
досткогаќепроизведешземјоделски
производикогаќегоземешворакаи
знаешдекатоаеплоднатвојоттруд
инатвојатаволјазаработа.Бидејќи,
чувството е неопишливо кога знаеш
декатиситојштопроизведувашхра-
на,ахранатазначиживот,аживотот
благослов. Жената фармер можеш
да ја најдешна нивите на тракторот,
во куќата, во кујната покрај децата
покрај семејството покрај пријател-
ките и секогаш да биде стокмена за
секојаприлика,атоаверувајтетешко
некојдагоможе.Затоаниесмепораз-
личниоддругитеизатоаниесонаши
заедничкисилиќеработименауште
поголема едукација и наше здружу-
вање за достоинствено да ги добие-
ме нашите права и рамноправно да
се носиме со другите општествени
структури“,велиМосојвска.

МАКЕДОНИЈА: 
НЕДОВОЛНА 
ЕДУЦИРАНОСТ И ГОЛЕМА 
МАРГИНАЛИЗИРАНОСТ



Рурална жена
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ПОЛЕДЕЛСТВО

Пишува: проф. д-р Златко Арсов

Овесот(Avenasativa)евиднажит-
но растение што се одгледува
главно за семе, но исто така и

вегетативнатамаса,возеленаисува
состојба, се користи за исхрана на
добитокот. Стопанското значење на
овесотсесостоивоквалитетотнане-
говотозрноималитебарањаконус-
ловитенауспевање,бидејќиможеда
сеодгледуваивореоникадедругите
житадаваатмалиприноси.Главносе
употребувазаисхрананаситевидо-
винадомашниживотни,аособенона
коњите,какозрнеста,концентрирана
храна.Воминатотодостасекористел
изачовечкаисхрана,итоавовидна
каша,апомалкузаправењеналеб,но
и за различни напитоци. Во Велика
Британијаиденессèуштесеизрабо-
туваеденвиднапиво,каденаместо
јачменов слад се користи слад од
овес. Во денешно време, а посебно
поради позитивниот хемиски состав
назрното,прехранбенатаиндустрија
прави широка лепеза на производи
од овес, кои имаат висока хранлива
вредност за човекот: овесни снегул-
ки,гриз,овеснобрашноодкоепотоа
сеправатразличнипечиваилебови.

Занашатаземја,овесотникогаш
го немал значењето како останати-
тежитникултури.Тоаседолжипред
сè на почвено - климатските услови
коивонајголемделнесепогодниза
одгледување на оваа култура. Повр-
шинитеподовес семногунамалени
во однос на периодот од пред не-
колку децении. Приносот варира во
зависностодпочвено - климатските
условииизнесуваод1000до1800кг/

ха,односногодишнотопроизводство
изнесуваод2000до5000тонизана-
ведениотпериод.Откупнатаценаво
периодот2004-2010годинаизнесува-
лаод8до11ден/кгиевокорелација
со светската цена (300 УСД/тон за
овессосреденквалитет,ценаза2008
година). Просечниот принос на свет-
сконивоизнесува2,2тони/ха,воСАД
3,5тони/ха,додекавозападноевроп-
скитеземјиеповисокидостигнуваи
до4,5тони/ха.

Овесот потекнува од земјите на
Блискиотисток,новожитнакултура
евоведенвотекотнабронзенотовре-
ме (1500-1700 год. пред новата ера),
во поладните и повлажните делови
наЕвропа.Гоодгледувалеистарите
Словени, зашто сведочии непроме-
нетотоименаоважитокајситесло-
венскинароди.Воодноснапочвите,
тој има помали барања во однос на
останатитежита.Тоасеобјаснувасо
доброразвиениоткореновсистем.Ус-
певанаразличнипочви,вклучително
и лесно - песокливи, но само ако се
доволно влажни. Добро успева и на
новоосвоени површини, преорани
пасиштаиисеченишуми.Подоброод
другитежитауспеванакиселипочви,
аподнесуваиваровничкипочви.

Овесот е пролетна култура. Ти-
пични зимски форми нема, но се
среќаваат одредени полузимски -
факултативнисорти.Вонашатаземја
претежно се сеат локални неселек-
ционирани сорти – популации, и тоа
пролетниформи,додекавооколните
држави (Србија,Бугарија) постојат и
селекционирани сорти. Попознати
селекционирани сорти кои се одгле-
дувале и на овие простори се: „но-
восадска 4126“,  „точидерска 245“,
„крагуевачка 30-8/8“. Овие сорти се
пролетни, средно рани и се одлику-
ваатсовисокиприноси(2200-4000кг/
ха).Исто така, тие се отпорнинапо-
легнувањеигабичниболести.

Агротехника. Овесот не поднесу-
ва монокултура, најдобри преткулту-
ри се окопните, а е лош претходник
застрнитежита.Овесотнемапосеб-
нибарањавопогледнаосновнатаи
претсеидбената обработка. Се при-
менува истиот систем на обработка
на почвата како и за стрните жита.

Овесот истовремено добро реагира
инаѓубрењето,аособеносоазот,и
реагирасополегнување.Затоатреба
да се внимава при внесувањето на
азотнитеѓубрива.Запролетниотовес
кој се одгледува во посушни услови,
целокупното количество ѓубрива се
давасоосновнатаобработканапоч-
вата,авоповлажниуслови,сеприме-
нуваиедноприхранувањевофазата
на братење.Ориентационанорма за
ѓубрењезаочекуванприносназрно
од3000кг/хаисоодветноколичество
насламае:80кг/хаазот,40-50кг/ха
фосфор и 40 кг/ха калиум. Сеидбата
вонашитеклиматскиусловитребада
сеизведувавотекотнапрватанеде-
лаодмесецмарт,аакоимаусловии
порано,накрајотодфевруари.Задо-
цнетатасеидбагонамалуваприносот.
Сеидбатаможедасеизведуварачно
и со редосејалки, на растојание од
10,5-12,5 см меѓу редовите, на дла-
бочинаод2до3см.Количествотона
семезасеидбаизнесуваод120до150
кг/ха семе,штоодговарана400-500
’ртливизрнанаметарквадратен.Не-
гатанапосевотесличнакакоинега-
танапченицата,односнотребадасе
водисметказаплевелите,болестите
и штетниците. Една од карактерис-
тиките на овесот е нерамномерното
созревање,пазатоаепотешкодасе
одреди вистинскиот момент за же-
тва.Жетватаможедасеизведуваво
еднаиводвефази.Воеднафазасе
изведувасокомбајнирање,кога„мет-
личката“ецелосносозреана,новотој
случај настануваат губитоци преку
отпаѓање на зрната од врвните кла-
сови,коиможедаизнесуваатипреку
15отстоодприносот.Двофазнатаже-
тваповеќесепрепорачуваисеврши
когаврвниотделод„метличката“ево
полна зрелост, а тоа е отприлика 35
отстовлажностназрнатавоврвните
„метлички“,ибојатаназрнотопреоѓа
вокремова.Вотаафазарастенијата
секосатнависочинаод10смодпоч-
вата (рачно или машински), се оста-
ваатнасоченинаеднастранаистојат
неколкуденовидаседосушат.Потоа
истовременосесобираативршатсо
житенкомбајн,илипакакоовиеопе-
рации се изведуваат рачно, расте-
нијатасеизнесуваатоднивата,исе
носат на вршење и веење. Сламата
којаостанувасебалираисекористи
какохраназастоката.l

Овесот-
запоставено
жито
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Чувањето има за цел да го 
продолжи рокот на траење 
на зеленчукот и да го забави 
неговото неизбежно пропаѓање

СкладирањеГРАДИНАРСТВО

Со правилното чување на зе-
ленчукот веднаш по бербата
може да се: забави созре-

вањето и дишењето, намали загу-
батанавода,намалипродукцијата
на етилен, забави или инхибира
развојотнаболести,обезбедимар-
кетиншкафлексибилностиелими-
нирањенапотребатазапродажба
веднаш по бербата. Чувањето на
зеленчукот започнува со одвоју-
вање на консумативниот дел од
матичното растение и трае до мо-
ментот на користење во исхрана-
та. Квалитетното и долго чување
овозможува:

Чувањена
коренови 
зеленчуци

Пишува: Доц. д-р Звезда Богевска; Доц. д-р Маргарита Давитковска

• долг период на потрошувачка
насвежзеленчуксоштосена-
малувасезонскиоткарактерна
производствотоипродажбата;

• сезголемуваконкурентностана
пазаротзасвежзеленчуквоте-
котнацелатагодина.

Кореновитезеленчуцивоесен-
ско-зимскиотпериодможатуспеш-
но да се зачуваат неколку месеци
доколку се обезбедат потребните
услови.Чувањетоможедабидево
трапови,складиштаиладилници.

Трапот претставува надземен
или подземен куп зеленчук кој е
изолиран од земјата со слама, пе-
сок или друг материјал, а од на-
дворешнатасрединаезаштитенсо
подебел слој почва. Најчесто тра-
потенаменетзачувањенапомали
количества на зеленчук. Најдобро
се чуваат со трапење кореновите
и клубенестите видови (морков,
геревиз, цвекло, компир). Недос-
таток при чувањето во трапови е
неможноста од земање на мали
количества зеленчук од трапот,
бидејќи кога еднаш ќе се отвори,
мора да се извади целата коли-
чина зеленчук, инаку ќе дојде до
про’ртувањевнатревотрапотигу-
бењенаквалитетот.Траповитемо-
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жатдабидатвкопаниилинадзем-
ни. Местото каде се поставуваат
требадабидеобиколеносоканал
за одвод на атмосферската вода.
Кајвкопанитетраповисекопајама
којаштое0,5до1мширока, аод
0,3до1,5мдлабокаи10-20мдолга.
Наднотоможедасепоставитенок
слој од чист речен песок и истиот
се поставува помеѓу два слоја зе-
ленчук како дополнителна изола-
ција.Зеленчукотсереди30-40см
поднајвисокататочканатрапот,а
овој простор се исполнува со сла-
ма врз која се поставуваат летви
и се покриваат со слој од земја.
За регулација на температурата
и влажноста во трапот, задолжи-
телносепоставуваатвентилатори
- вертикални процепи направени
од летви или стебла пченка. На
дното од трапот овие вентилато-
ри се хоризонтални (под зеленчу-
кот), а на одредени растојанија се
издигаатвертикалнодо10 смнад
покривкатанатрапот.Надземните
трапови за разлика од вкопаните
се скоро потполно над површина-
та на земјата. Зеленчукот се реди

на дното на плитки јами (10-20 см
длабочина, околу 2 м широчина и
должина)вовисинаод1до1,5м,а
купотсепрекривасослојодслама
иземја.Вентилаторитесепоставу-
ваатспоредистиотпринципкакои
вкопанитетрапови.Температурата
вотрапоттребадасеодржуваод1
до5оСсозатворањеилиотворање
навентилаторитекакоиредењена
поголемилипомалслојодземја.

Сладиштата наменети за чу-
вањенакореновизеленчуцитреба
дагиобезбедатпотребнитеуслови
за чување на зеленчукот. Темпе-
ратурата треба да биде постојана,
со регулирано проветрување, во
отсуство на дневна светлина. Вна-
трешната конструкција на скла-
диштетоморадабидетакваштоќе
овозможува лесно складирање на
кореновиот зеленчук и лесна кон-
трола. Во скадиштата кореновиот
зеленчукможедасечуванапод(во
вид на призма) во сандаци или на
сталажи, кои овозможуваат најдо-
браконтролапричување.Наподот
кореновите зеленчуци се редат во

обликнапризмасоставањенаслој
одпесокилибезнего.Најчестови-
сочинатаизнесува70-80см,соши-
рочинатавоосноватаод1мидол-
жина2-3м,оддалеченоодѕидовите
од20до30смисопатекиод40до
50 см. Во сандаците со широчина
3-4 м и височина 1,7 м може да се
чува цвеклото, а во сандаците со
помали димензии (широчина 1,5 м
ивисочина1м)сечуваморковоти
магдоносот.Насталажиможедасе
чуваморковотсовисочинанакупот
од 0,4 до 0,5 м. Компирот во скла-
диштатаможедасечувавовреќи
од синтетички влакна (мрежести
вреќи)коисепоставуваатнакрсно
(4-6 слоја), оставајќи меѓусебен
просторкојовозможуванормална
циркулација на воздухот. Ладил-
ниците обезбедуваат најдобри
услови за чување на кореновиот
зеленчук, бидејќи во нив се регу-
лира температурата, релативната
влажност, циркулацијата и обно-
вувањето на воздухот. Коренови-
тезеленчуцинајчестосечуваатна
0оС и висока релативна влажност
од95-100%(Табела1).l

КОРЕНОВ ВИД ТЕМПЕРАТУРА ОС РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ % ДОЛЖИНА НА ЧУВАЊЕ

цвекло 0 98-100 4-6 месеци

морков 0 98-100 7-9 месеци

магдонос 0 95-100 2-2,5 месеци

пашканат 0 98-100 4-6 месеци

ротква 0 95 4-5 месеци

компир

За готвење на 4-5

За чипс на 6-8

За пржење 7-10

Семенски компир 2-3,5

90-95 5-10 месеци

Табела 1.Препорачливатемпература,релативнавлажностидолжинаначувањенанекоикореновизеленчуциволадилник
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Од 70 кг органски морков, произведени се 186 тегли од по 250 грама, што значи вкупно 
се произведени 46.5 кг готово слатко. Промотивната цената на слаткото од органски 
моркови изнесува 120 денари по тегла. Ова е првото слатко од органски моркови 
произведено на традиционален начин и прв финален производ креиран во рамките на 
земјоделска кооператива со активно вклучување на мали земјоделци и жени - фармери. 

Произведено
првотослатко
од органски 
моркови

Во кооперативата „Еко Илинден“ од МустафиноСОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИМНИШТВО

Пишува: Моника Ристеска

Македонија е позната по про-
изводството на разни видови
на слатка на традиционален

начин.Токмутоабешеицелтанако-
оперативата „Еко Илинден“, да про-
изведе слатко од органски моркови
на традиционален начин. Целата
активност сеодвивашена29октом-
врикадештофокусгрупатаодоваа
кооператива, составена од 10 мали
фармери (претежно жени) од село
Мустафино,штипскобеаактивновк-
лучени во рачното производство на
превкуснослаткоодорганскиморко-
ви.СоовојнастанподржанодФФРМ
преку проектот „Институционална
поддршка на ФФРМ“ се произведе
слатко од моркови на традициона-
ленначин.Од70кгорганскиморков,
произведени се 186 тегли од по 250
грама, што значи вкупно се добија
46.5кгготовослатко.Промотивната
ценатанаслаткотоодорганскимор-
ковиизнесува120денарипотегла.

Оваепрвотослаткоодоргански
моркови на оваа кооператива про-
изведено на традиционален начин
и целиот процес беше следен од
професорката Љубица Каракашо-
ва, редовен професор од катедра-
та овоштарство на Факултетот за
земјоделскинаукиихранавоСкопје,
чијаштообластнастручностетокму
преработката на овошјето и зелен-

чукот. Таа за време на овој настан
имаше улога на техничка поддршка
и го изрази своето задоволство од
целиотнастан,ноиодподготвенос-
та на членовите од фокус групата.
„Ми претставува посебна чест што
се развива свеста и во руралните
средини,задасеразвивановземјо-
делскикраенпроизвод.Успеавмево
она што го баравме. Сепак, произ-
водствотона слаткоодморковнее
специфичнозанашаваземја,носега
еве на еден соодветен начин земјо-
делцитеуспеваатдапроизведатор-
ганскасуровина,апотоададобијат
и еден финален производ чијаш-
то економска вредност е поголема.
Башме радувашто постои оваа ко-
оператива составена од жени, кои
сосопствентрудуспеваатдадојдат
до готов производ и преку финали-
зацијатадастигнатдонекојпрофит.
Сметамдекаоваеодличенначинда
сезадржатлуѓетовоселоимислам
декаможедасенапредуванаваков
начин.Гледамдекаимаодличнасо-
работкапомеѓужените,соработува-
ат, се интересираат, следат, сакаат
данаучатинатојначинмисламдека
можатдауспеат.Женитеимаатсвоја
техниканаработа,меѓутоатребада
внимаваатнаодреденифинесипри
усовршувањетонанивниотновпро-
извод,какоштоесодржинатанасу-
вата материја, баланс помеѓу шеќе-
рот и киселините, колку да се врие,
накрајдасенаправиеднапастери-

зација, за да се зачува квалитетот
подолгвременскипериодизадасе
добие вкусен квалитетен производ
готовзаконсумација.Иакооваетра-
диционаленначиннапроизводство,
сепактребадасезапазатодредени
параметри коишто го задоволуваат
квалитетотнаготовиотпроизводка-
ковштоеслаткото.Препорачувамво
иднинадасезголемибројотнавакви
финални прехранбени земјоделски
производисоцелмаксималнодасе
искористи органската суровина, за-
тоашто готовиот производ е полес-
но да се пласира на пазарот откол-
кусуровинатакојаштосамапосебе
немадолгвременскирокнатраење,
за разлика од финалниот производ.
Бидејќи суровинатаможе за краток
временскипериодаконесепотроши
дасерасипе,асотрансформацијаво
готовпроизводрокотнаупотребасе
пролонгираинаовојначиндобиваме
готовпроизводкојштоможемедаго
чувамеипласирамевомоменткога
ќе достигне задоволителна цена на
пазарот“ – објаснува професорката
Каракашова.

Жените, какоимажитеодфокус
групата ја изразија својата огромна
благодарност што можеа да бидат
делодовааактивности ситеистак-
нуваатдекапокрај тоаштомеѓусеб-
но можеа да ги разменуваат своите
искуства, токму тие искуства имаа
прилика на дело да ги применат за
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временаовојнастанкојштозасите
претставуваше одлично дружење
штоможедасепочувствуваивоса-
миот вкус на финалниот производ
којзаедничкигонаправија.Наваков
начин тие здружено учат да произ-
ведувааторганскизеленчуциидаго
почуствуваатбенефитотодприходи-
те, коине севисоки заоваа година,
но како што велат очекуваат дека
развојотќепродолжисопоголемин-
тензитет наредната година. Во рам-
ките на фокус групата вклучени се
ЉубицаДонева,ВиолетаМитровска,
Анкица Коцева, Загорка Стојкова
ТањаШтерјовска,ЗоранЦветанови
ВиолетаИвановска.

Целиот настан на производство-
то на слатко од органски моркови,
како и производството на моркови
бешепредводенисеодвивашебла-
годарение на одлично завршената
лидерскаработанаСузанаДимитри-
евска, управител на земјоделската
кооператива „Еко Илинден“. „Оваа
манифестацијаеделодеденпроект
на задругата во соработка со Феде-
рацијата и ја правиме со цел да вк-
лучиме што е можно поголем број
нафармериилуѓекоиштоседелод
маргинализираните групи од село
Мустафино. Тоа се десет нови чле-
нови на кооперативата, чија задача
беше заеднички да произведат ор-
гански моркови во 5 пластеници во
текот на изминатите месеци од кои
се подготвуваше слаткото со одре-
дени додатоци како што е сусамот,
што беше крајната цел.Денес беше
последниотденодцелиоттојпроцес,
т.е.денессеспремашеслаткото,кое
гонемананашиотпазар.Иакооваго
правиме за прв пат, јас и сите оста-
натикоибевмевклученивопроцесот
сме задоволни. Имавме и практич-
на едукација од Стојан Глигоров од
АПРЗ за производство на моркови
и од страна на професорката Кара-
кашова од Земјоделскиот факултет,
којацелденнигопосветинамзада
гопроизведемеслаткотоодоргански
моркови“,велиДимитриевска.Плас-
тениците ќе останат во сопственост
на кооперативата и ќе се продолжи
соодгледувањетоморкови,аистите
ќе се користат за одгледувањеи на
други органски култури по бербата
на морковите и тоа повторно од ис-
тите луѓе. По производството на ор-
ганскиморковивоесенскиотпериод
кооперативата ќе произведува ор-
ганскиспанаќ,авозимскиотпериод
органскисалатки,коиќесепродава-
атналокалнитепазарииресторани.

„Без помошта на ФФРМ ќе ми
беше многу тешко да го организи-
рамиреализирамовојнастанине
знамколкусериозноќебевсфатена
одстрананаземјоделците.Ниесите
сетрудимеодовавоиднинадапро-
излезеедендобарипрофитабилен
бизнискојќепласираврвенквали-
тет.Оваепрвичнопроизводствона
речисицелосно традиционаленна-
чинисоовасакамедавидимекои
сетрошоците,какоинакојначинби
можелевоиднинадајапродолжиме
оваатрадиција,сотоаштопостоја-
но ќе вклучуваме нови луѓе кои ќе
произведуваат различни нови про-
изводи за задругата, коишто пона-
таму задругата ќе ги продава како
висококвалитетни здрави произ-
води произведени од органски су-
ровини на традиционален начин.
Се покажа доста голем интерес од
страна на членките, желба за ра-
бота и сите со голем ентузијазам
учествуваа во целиот процес на
изработка на слаткото и сите да-
доаголемпридонес.Тиенепомагаа
само волонтерски, туку добиваат
по40денариодкилогрампроизве-
дениморковии 2%од секоја тегла
продаденослатко.Иакооваштого
сработивме денес можеби не е го-
лемаколичина,носопоголемопро-
изводствовоиднинаприходотшто
можатдагоостваратнаовојначин,
навистинанеезанемарлив.Сакаме
давидимеколкуваквипреработки
ќеможемевоиднинадаоствариме,
за што постои огромен потенцијал
и се надеваме дека што повеќе и
повеќелуѓеќесевклучатисметам
декаоваедостапозитивенпример
задругитемакедонскизадруги,кои
можатистотакадаработатнаедно
ваквосоцијалнопретприемништво.

Соовасакамедапоттикнемеразвој
на самата рурална средина и да ја
поттикнеме креативноста на сами-
те членки, коипонатаму со својата
вреднаработнаракаисамитеќеса-
каатдасевклучуваатвопроизвод-
ствотонаодредениновиизработки
штоќеможатдагипродаваатпреку
задругата“ – објаснува Сузана Ди-
митриевскакојатврдидекаовојна-
стансеспроведеиподоброотколку
што беше планиран и додава дека
многу беше клучна поддршката од
страна на Федерацијата, како фи-
зичката,такаиморалната.

Целата активност е поддржа-
на од проектот „Институционална
поддршка на ФФРМ“ подржан од
WeEffectипроектменаџеротБилја-
на Петровска – Митревска истакна
декацелтасоовааактивностедасе
покажедеказдруженосозаедничка
работа може да се постигне зага-
рантиранпласман,откупипоголем
профит,штосеуштене епраксана
земјоделцитекајнас.Наваковначин
ќесепокажеипозитивенпримерза
кооперативите да вршат продажба
прекуземјоделсказадруга,бидејќи
сеуште во РМ е проблем преку ко-
оперативидасевршипродажба.Од
другастранаќесепроизведеуника-
тенпроизвод,којвонареднафазаќе
сепреминенанеговобрендирање.

„Ваквифокусгруписевофазана
формирањеивоКочаниворамкина
кооперативатаодГорниПодлогиво
неготинско.Целтаедасеинвиолви-
раатипоттикнеразвојотнамалите
земјоделци преку нивно здружу-
вањеизаедничкаработа,сопосеб-
ноинволвирањенаженитефармери
за нивно економско јакнење“, вели
Петровска–Митревска.l



Оној орев кој се сади како калемена садница дава подобар квалитет како на дрвото 
така и на плодот, а оној орев кој што се сади од семе во полна родност доаѓа од 10 до 
15 година по садењето

Одгледување орев

ОревОВОШТАРСТВО

Пишува: Јасмина Луканова

Оревотможеда се садина есен
или на пролет, но се препора-
чувасадењетодабиденаесен

затоаштоприемотнасадницитепри
есенскотосадењееподобар,аисад-
ниците имаат подобар прираст во
текот на  првата година од садење-
то. Спаѓа во особено прилагодливо
овошје затоаштодобро успеваиво
топлииволадниклиматскиподрачја.
Сеодгледувазадрвоизаплод.Оној
орев кој се сади како калемена сад-
ницадаваподобарквалитеткакона
дрвототакаинаплодот,аонојорев
којштосесадиодсеме(генеративен
начин)вополнародностдоаѓаод10
до15годинапосеидбата/садењето.

Садењето на орев е долгорочна
инвестиција,затоаштонеговатаекс-
плоатацијаедостаголема.Оревотсѐ 
повеќесесадизарадидобратацена
наплодот.

Заодгледувањенановитесорти
орев, најштетни се ниските темпе-
ратури на воздухот во почетокот на
вегетацијата. Често страда од про-
летнимразеви,нопотоасеобновува.
Вотоплитекраевиоревотподоброи
поредовнодавапринос.Неговиотко-
ренвовременазимскотомирување

скоро никогаш не се оштетува, а
главниоткорениздржуватемперату-
раод-10°C.Младитеплодовиможат
даиздржаттемпературидо-1°C,во

прватафазаоднивниотраст
–2°C,аотворенитемаш-

ки цветови до -3 °C.
За добро одгледу-

вањенаоревпотребнисеоколу750
ммгодишниврнежи,нодоброраспо-
редени во текот на годината. Таков
поволен распоред на врнежите кај
насереткост.Засушнирегионинео-
пходноеполевањенаоревотволет-
ниотпериод.

Оревот е хелиофилно растение,
штозначидекамуепотребнамногу
светлиназадарастеидасеразвива,
воспротивноќерастевовисинаиќе
му се намали родноста. За подигну-
вањенанасадиодоревпотребнисе
длабоки и плодни почви на рамни
терени или на благи падини. Најпо-
годнисеалувијалнипочвибогатисо
хумус.l
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Со употреба на овој 
начин за подигање 
на лозов насад 
добиваме поголема 
заштеда на работна 
рака, додека приемот 
на лозовите калеми е 
речиси 100%

Подигањеналозовнасад
со помош на хидробури

Хидробур ЛОЗАРСТВО

Пишува: Дип. инж. агр. Ламбе 
Куциноски

Постојат  повеќеначини запо-
дигањеналозовнасад,аеден
однивеиподигањеналозов

насад со помошна хидробур. Како
ипридругитеначининаподигање
лозовнасад ,такаиприовојначин
прво што треба да се направи е
земјиштетонакоеќесеподигало-
зовиотнасад,добродасеприпреми
за садење. Треба да се изврши аг-
рохемиска анализа и после добие-
ните резултати од анализата, пре-
тходно ѓубрење со арско ѓубриво
пред основната обработка, но до-
колкуиманедостатокнанекоиеле-
менти,даседодадатсоупотребана
вештачкиѓубрива.Откакоќесеиз-
вршидлабокоорање(риголовање),
земјиштето треба да се исфрезира
иакоепотребнодасеизрамни.По-
тоа се пристапува кон маркирање
каде што со помош на пантлика и
маркери,сеодредуварастојанието
помеѓуредовитеивосамиотред,во
зависностод густинатанасадење-
тоиначинотнаодгледување.

Засадењесекористатпарафи-
ниранилозовикалеми,коисепри-
премаат на тој начинштопред са-
дењетокореновитежилисекратат
на2-3см,аластаротсережина2
окца.Присадењесекориститрак-
торсорезервоарзаводанакојсе
прикаченицревасометалнисонди.
Пожелно би било на резервоарот
да се  поставатдве сонди, сошто
би се овозможило во исто време
садење на два реда. На тој начин
се зголемува ефикасноста при са-
дењето,аистотакасенамалуваи
движењето на механизацијата во
истред,соштобидошлодопомало
газањеинабивањеназемјиштето.
При ваков начин на подигање во
текотнаеденденможедасеподи-
гнат2-3халозовнасад.

Начинотнасадењееследен:со
помош на сондата која на долни-
от дел има отвори кои се наоѓаат
под агол од 45°, под притисок на
водата од резервоарот се отво-
радупкасодлабочинаод35сми
пречник од 5-6 см. Во така отво-
рената дупка се става претходно
припремениот калем, кој неколку

пати полека го креваме нагоре –
надолу за правилно да се распо-
редаткореновитежили.Послетоа
со дрвено колче се прободува од
дветестранинапосадениоткалем
како би се истиснал воздухот од
почвата.Порадитоаштоводупка-
таостануваатнеколкулитривода,
на овој начин се формира цврста
врска помеѓу кореновиот систем
и земјата, при што се создаваат
условизаоптималенразвојнако-
реновиотсистемидобарприемна
калемите.

Спојнотоместонакалемотпри
овојначиннасадењетребадабиде
5–6 смнадповршинатана земја-
та. Откога ќе се исцеди вишокот
вода, земјиштето околу посадени-
откалемтребадасенагазикакои
при класичниот начин на садење.
Предностанаовојначиннасадење
евотоаштозасадењеепотребно
помалку работна сила отколку кај
класичниот начин, ефикасноста е
поголема, се намалуваат трошо-
ците за садење, помалку се гази
земјиштето,априемотнасадници-
теепоголем.l



Правилниот избор на одгледување има 
пресудно значење за подобра рентабилност и 
продуктивност во производството на малини

Системиза
одгледување 
на малина

МалинаОВОШТАРСТВО

Пишува: Дип. инж. агр. Ламбе 
Куциноски

Малината може да се одгле-
дува со различни системи
кои имаат различни спе-

цифичности во поглед на нивното
формирање, родност, одржување
ирезидба.Многуеважнодасеиз-
беретаковсистемнаодгледување,
кој ќе овозможи добивање на ви-

соки приноси, квалитетен род, по-
леснаприменанамеханизацијаза
заштитаиобработкакакоиполес-
на берба. Во минатото највеќе се
користеле системите на џбунес-
то одгледување, систем на тесни
ишироки пантлики , V- систем на
шпалирско одгледување и др. Кај
овие системи постојат повеќе ва-
ријантикоипомалкуилиповеќеи
денессеупотребуваатвопраксата.

ШПАЛИР СИСТЕМ

Денес при подигање поголеми
површини на малина, се користи
шпалирскиот систем (жива огра-
да)созадолжителнапотпора.Овој
систем на одгледување се покажа
како најдобар и најрентабилен, за-
тоа што овозможува изведување
нанепреченаприменанаситеагро
ипомомерки,какоимеханизација
вонасадитеодмалина.Соовојсис-
тем на одгледување (жива ограда)
се овозможува полесна берба на
плодовите, подобро осветлување
и проветрување, се смалува опас-
ностаодпојаванаболестииштет-
ници, се обезбедува квалитетен
родивисокиприноси.Системотна
шпалир лесно сеформира и лесно
се одржува. Растојанијата кои се
применуваатпришпалирскиотсис-
темсеразличнииседвижатод2,5
– 3мпомеѓуредовитеи0,25– 0,50
м во самиот ред. За сортата Вила-
мет највеќе се применува растоја-
ниеод2,5мпомеѓуредовитеи0,25
мворедот,кадештона1хабројот
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насадницибиизнесувал16.000.За
сортатаМикерсепрепорачуварас-
тојание од 3 м помеѓу редовите и
0,25мворедот,такаштона1хаби
сезасадиле13.300садници.Садни-
цитекоидаваатпомалкуизданоци
се садат на помали растојанија во
редот и помеѓу редот, додека тие
штодаваатповеќеизданоцисеса-
датнапоголеморастојание.

Помалку  се користи вертикал-
ниот шпалир на одгледување по-
меѓужици, кадешто се поставува-
атдвареданадвојнижици,коисе
наоѓаатнаистависина,амеѓусебе
се оддалечени толку колку што е
дебелстолбот.Кајовојначинизда-
ноците се провлекуваат и слобод-
но развиваат помеѓу двете жици.
Формирањето и одржувањето на
овојшпалир е поскапо.Има некол-
ку варијанти на џбунесто одгледу-
вањенамалини,слободенџбунбез
врзување на изданоците, џбунови
соврзувањенаизданоцитесоили
безпотпора–столбови,џбуновисо
правоаголениквадратенраспоред.

Кај џбуновите со правоаголен
или квадратен распоред на расте-
нијата, агротехничките мерки по-
тешкосеизведуваат,аиприносите
се помали. Внатрешноста на џбу-
нотепомалкуосветлена,апоради
зголеменатавлажност условитеза
развој на болести и штетници се
поголеми.Џбунестотоодгледување
на малини денес многу ретко или
воопштонесекористи.

СИСТЕМ ПАНТЛИКА

Системотнапантликапоранодостасеприменувалисѐ уштеезадржан
вопраксата.Овојсистемнаодгледувањеимаодреденипредностизатоашто
лесносеформираиодржуваизанегоепотребнапотпорнаконструкција.Се
разликувасистемнаширокипантлики,кадеширинатаизнесуваод60-80
смисистемнатеснипантликисоширинаод30–40см.Системотсотесни
пантликиепопогоденисѐ уштесесреќавазаразликаодсистемотсоширо-
кипантлики.Растојаниетопомеѓуредовитекајтесниотсистемеод2,5–3,5
мсоупотребанастолбовисодвареданадвојнажица.Првиотреднажицае
на60–70см,авториотна120–140смнадземјата.Иовојсистемнаодгледу-
вањесеисфрлаодупотребазатоаштосѐ повеќеезаменуванодсистемотна
живаограда,којепоинтересенипосовремен.Оддругитесистемипореткосе
сретнуваиV-шпалирскисистемнаодгледување.l

Пластични 
држачи
на жицата

Новоизраснати
стебленца

Редови на малина Грмушка или џбун

Дрвен столб-држач
10 см во пречник

Попречна 
летвичка

35 см

Попречна 
летвичка

РЕД МАЛИНИ„V“ СИСТЕМ

1м

9 метри помеѓу 
столбовите

1,4 - 1,5 м

75 - 80 см

40 см

0,7 м



Важноста на силициомот како елемент на планетата 
земја може да произлезе од фактот дека веднаш по 
кислородот e втор по распространетост во земјината 
кора и во почвата и во последно време науката му го 
обрнува заслуженото внимание

СИЛИЦИУМОТ 
како елемент 
во исхраната на 
растенијата

Прихрана

Пишува: Дипл. Зем. инж. Захариев 
Ванчо

Во растенијата се наоѓа често
пативопоголемиколичиниод
азотот, фосфорот и калиумот

како основни хранливи елементи.
Науката за него вели дека уникат-
носташтојапројавувакакоаморфна
цврста материја е слична со уни-
катностанаводаташтојапројавува
какотечност.Идветематериисепо
многу нешта слични меѓу себе. Во
последно време науката почнува
дамуобраќасепоголемовнимание
како на елемент бидејќи веќе е по-
тврдено дека учествува во зголему-
вањето на отпорноста на стресови
кај растенијата, а за многуте други
функцииштогиисполнувавонивни-
от живот и во почвата, нема созна-
нија или не се потврдени меѓу кои
еитоананекоиодучените,декаго
заменува фосфорот во исхранта на
растенијата.

Какоштостоипогоремеѓупотвр-
дените сознанија зафункциите кои
како елемент ги исполнува во жи-
вотот на растенијата посебно зна-
чајно и во последно време ставано

напрвоместое-зголемувањетона
отпорноста на стресови кај расте-
нијата настанати при настапување
на неблагопријатни услови за жи-
вотнаистите.Покрајова,когаовој
елементевооптималнадостапност
гозголемуварастотиразвојотнако-
реновиотсистемпосебнонасекун-
дарните и терцијални (најмалите)
коренчиња, ја зголемува размена-
та на азотот и фосфорот во ткива-
та и го поддржува растот, развојот,
родноста и механичката цврстина
нарастенијата.

Поодноснатоаколкуимзначии
колкугосодржатвосуватаматерија,
растенијатасеподеленинатригру-
пиитоа:

а.) растенија кои го содржат по-
веќеод5%(ориз,шеќернатрска);

б.) растенија кои го содржат по-
веќеод1%(пченица,јачмен,`рж)и

в.) растенија кои го содржат по-
малку од 1% (дикотиледони-широ-
колиснирастенија).

Иако дикотиледоните растенија
госодржатпомалку,неговатаулога
воживототнаовиерастенијаизго-
лемувањетона отпорноста на стре-
совиеголемаизначајна.

Како елемент
во природата вле-
гува во составот на
голем број минерали
и соединенија од кои
повеќето се нераствор-
ливи и недостапни за
растенијата.

Во растенијата се на-
оѓавовидна:

а.) водорастворливи киселини и
естри;

б.) во нерастворлива аморфна
формаи

в.)воминералниполимери.

Најважна растворлива форма на
силициумот за растението и во сис-
темот почва - растение е моно и по-
лисилициумовата киселина која е и
присутна во водените раствори во
природата. Овие соединенија се при-
маатпрекукореновиотсистемипреку
лиснатамаса(фолиарнапримена)при
штопримањетопрекулистевомногу
поголема количина (30-40%), а преку
коренот1-5%.Сопомошнаодредени
вродени механизми примениот сили-
циум растенијата брзо го прераспре-
делуваатискладиратвоткиваиорга-

кутикула
кутикуласпора на габа

спора на габа слој од силициум

БЕЗ СИЛИЦИУМ СО СИЛИЦИУМ
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никоилесноипостојаносеподложни
настресови.

Во лисната маса се складира во
тенок слој под кутикулата со што се
создава двојна заштита на листот, а
се складира и во епидермисот, спро-
водното ткиво на стеблата, листот,
коренотивообвивкитеназрната.Во
тие места насобраниот или забрзано
доставениот силициум им овозмо-
жуванарастенијатадагипреживеат
стресовите кои настануваат во текот
на нивниот живот и во зголемување
на механичката поткрепа. Потврдено
е научно дека при настапувањето на
билокојнеповоленусловзаживеење
којпочнувастреснодавлијаенарас-
тението (болест, штетник, тешки ме-
тали и отровни хемиски соединенија,
високаинискатемпература,зрачења,
недостиг на вода и друго) растенија-
тапочнуваатактивнодаговнесуваат
и прераспределуваат силициумот во
ткиватаилиорганитекоисезасегнати.

Какоелементсвојата улогавона-
малувањето или елиминирањето на
стреснитепојавиивлијанијагооства-
руванадваначинаитоа:

а.)прекуполимеризацијанасили-
циумоватакиселинаиобразувањена
хидратирансилициумдиоксиди

б.) образување на органски заш-
титнисоединенија.

Прекупрвиотначинсевршизаде-
белувањеизајакнувањенаклеточни-
те ѕидовина епидермалните ткиваи
органи кои се изложени на директно
влијаниенанадворешностасоштоим
се оневозможува лесно навлегување
на болестите, инсектите и другите
штетнивлијанијавоткиватанарасте-
нијата.

Со вториот начин со помош на
силициумот растителните клетки и
ткива создаваат голем (некои тврдат
огромен) број на соединенија кои им
помагаат на растенијата во преживу-
вањетоиопстојувањетопринастапна
неповолниусловизаживот.

Од она што е произнесено по-
горе односно како сознанја произ-
лезениоднаукатаможедасекаже
деканасилициумотеволуцијатаму
годалакакоглавнаулога-учество-
то во процесите со кои растенијата
ќе создаваат механизми со кои ќе
гипребродуваатстреснитесостојби
кои настануваат во текот на нивни-
от живот како што се: напад на бо-
лести и штетници, високи и ниски
температури,суша,сончеваидруга
радијација, изложеност и внес на
тешки метали и отрови преку соз-
давање на соединенија кои ја зго-
лемуваат механичката цврстина на
клетките, ткивата и органите непо-
средно нападнати или изложени
на надворешното влијание и преку
создавање или градење на разно-
разни соединенија во клетките и
ткивата со кои ќе има спротивста-
вување-противдејствување преку
стапувањевореакцијасохемиските
соединенија создадени од предиз-
викувачитенаболести (габи,бакте-
рии,вируси), соединенијасокоисе
зголемува размената на хранливи
елементи, соединенија кои се вр-
зуваат со тешките метали и отров-
ни соединенија, неутрализирајќи и
правејќигипогоднизаисфрлањеод
растенијата,соединенијакои јазго-
лемуваат внатрешните резерви на
вода,соединенијасокоисенамалу-
ватранспирацијатаитемпературата
налиснатамасаидр.

Сетооваговоридекарастенија-
такоииматспособностдавнесува-
атилипак,имседаванараспола-
гањеводостапнаформасилициум,
севоможностполеснода гипреб-
родатнастанатителошиусловиза
живеењеидададаточекуванрод.
Вонашиусловиприсуствотонаси-
лициумвоматичниотсупстративо
почвата при нормални услови на
одгледување (почва, храна, влага,
температури) овозможува приноси
со пристоен квалитет и количина,
но веќе сега, утре, односно уште
повеќе во иднина поради климат-
ските промени (неочекувани крат-
котрајни или долготрајни суши,
високи и ниски температури, зра-
чења) при одгледувањето на сите
култури посебно на тиешто имаат
поголеми или големи потреби од
силициум какошто сежитните, во
коикакопосебноизразенеоризот
закојможедасекажедеканедос-
тигот на силициум дури го и оне-
возможува неговото одгледување,
ќетребадабидатобезбедуванисо
потребната количина на силициум
какоелемент.Насветсконивовеќе
тоаи се случуваприштопотрошу-
вачката и производството на си-
лицимови ѓубрива се зголемуваат
секојагодина.

Една од можностите за првосте-
пенаизадоволувачкаобезбеденост
кајкултуритесодостапенсилициум
есоситнувањеивнесувањевопоч-
ва на остаточната растителна маса
(стебла, слама, плева) и внесување
на органски ѓубрива со што ќе се
овозможипрекузголеменамикроби-
олошкаактивностослободувањена
достапниформинасилициумзарас-
тенијата. На употребата на сламата
и лушпата од зрното треба посебно
внимание да посветат одгледувачи-
тенаоризбидејќиодгледувањетона
оризевоголемазависностодобез-
беденоста на силициум, а поголем
иподостапенизворнасилициумза
оризотоднивнема.Другаможносте
примена наминерални ѓубрива (ЗЕ-
ОФИТ, ЗЕОФИТ ФОРТЕ) кои покрај
големата количина на силициум
содржат и други хранливи елемен-
ти, а пројавуваат и полезни физич-
ко-хемискисвојства.Нееисклучена
можноставеќедасенудаттечниили
воцврстаформаѓубриваиоднадво-
решни производители. Кон неми-
новностанаупотребанаситемакро
и микро елементи во исхраната на
растенијата ќе се придружии сили-
циумоткакоелемент.l
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Пишува: Дипл. илг. агр. Јелица 
Бешлиќ 

Високотопроизводствонамле-
ко може да се постигне само ако
кравата е добро негувана пред и
после телењето. Самото телење е
најосетливиот период во животот
на кравата. За време на тој пери-
од кравата е изложена на многу
физички, психички и физиолошки
промени – вимето преминува од
пресушеност во состојба на лак-
тација. Поради тоа исхраната на
кравите треба внимателно да се
испланира и прилагоди, добро из-
балансиранитеоброцизавремена
лактацијатаивопресушниотпери-
одќерезултираатсолеснотелење
иповисокапродукцијанамлеко.

НЕГА НА КРАВИТЕ ВО 
ПРЕСУШЕН ПЕРИОД

Заправилнаисхрананастелни
крави,посебновниманиесепосве-
тува во втората половина од стел-
носта,аособеновопоследните60
дена, кога телето најинтензивно
расте,асепоклопуваисопресуш-
ниотпериодкај кравата.Оптимал-
ното време за пресушување е 60
дена. Подолг период не се препо-
рачува,затоаштоможедадојдедо
претерено дебелеење кај кравите.
Во периодот на пресушување кра-
вите треба да се држат издвоено.
Исхраната треба да се намали, а
зеленитекрмивадасеисфрлатод
исхраната.Засушувањетотребада
се направи со нагло прекинување

на молзењето. Кравите што има-
ле маститис треба веднаш по по-
следнотомолзењедасетретираат
со антибиотска терапија. Што се
однесува до исхраната, во првиот
месец од засушувањето, кравите
треба да се хранат за одржување
на телесна кондиција за произ-
водство на млеко од 2 – 4 литри
на ден. Во вториот месец кравите
треба да се хранат со оброци кои
ги задоволуваат енергетскитепот-
реби за производство на 5 литри
млеко. На пресушните крави теба
да им се дава квалитетна волуми-
нозна и влакнеста храна со низок
енергетскисоставкојаќеобезбеди
нормална работа на бурагот. При
крајот на засушниот период, во-
луминозната храна постепено се
заменуваисодругикрмивакоиќе

Подготовка 
на кравите 
за телење

ГоведарствоСТОЧАРСТВО

Правилното телење е еден од основните 
услови за успешно  млекопроизводството
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бидатвосоставотнаоброкотпосле
телење. До втората недела после
телењетребапостепенодасезго-
лемува количината на концентрат
и да се усклади до саканото мле-
копроизводство.

ПОДГОТОВКА НА КРАВИТЕ 
ЗА ТЕЛЕЊЕ

Неколкуденапредтелењекра-
вататребадасепреместинасуво
лежиште или бокс за телење. Ле-
жиштататребадасечисти,дезин-
фицираниипокриенисо сува сла-
ма.Хигиенатапрителењетотреба
да е на највисоко ниво. Вообича-
ени знаци кои претходат на те-
лењетосе:отечениицрвениусни,
од срамницата виси бистра слуз,
стомакот и карличните врски се
олабавени,папојакосеистакнати
крснатакоска,седишнитечворови
имускулите околу коренот на опа-
шотпропаѓаат,виметонабрекнува
иприближувајќиседопериодотна
телење може да стане и отечено.
Со почнувањето на контракциите
на матката и нивно забрзување,
краватаесѐ понемирна,обвивки-
те пукаат и породната течност ис-
текува со што се создава лизгава
површиназаизлезнателето.Пра-
вилнаположбанаплодотекогате-
летоепоставеносопреднитенозе

напредисоглаватамеѓунозете,а
согрботеконгрботнакравата.Кај
телињата кои се со неправилна
положба во утробата, треба да се
барапомошодветеринар.

Когателетоќеизлезенизгрло-
тоодматката,папочнатаврвцасе
прекинува и оттогаш телето поч-
нувададише.Предсамотоотелу-
вање,краватапочнувасолачење
на колострално млеко. Повеќето
крави се отелуваат без никакви
проблеми, нонекогашепотребна
помошодфармеротиливетерина-
рен лекар.При телењетоморада
присуствува човек кој треба да е
облечен во чиста облека, да има
измиени и дезинфицирани раце
долактите,пресечениноктиибез

предметинарацете(часовникили
прстени). Кога има потреба да се
извлекувателето(когаевонепра-
вилна положба), се користи јаже,
синџириилиуредзаизвлекување,
сеподврзувателетозадветенозе
надкичичнитезглобовиисевлече
само кога кравата има породил-
никонтракции.Секогашприрака
треба да се има топла вода за да
се измие задниот дел од крава-
та, опашот и вимето. После изле-
гувањето на телето кравата има
уште контракции за да ја исфрли
плацентата. После телењето кра-
ватастануваибарадапиеводаи
да јаде. Најпогоден оброк после
телењето е напој од сточно браш-
но со топла вода, а потоа квали-
тетносено.l
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Зазимување 
на пчелите
Зазимување 
на пчелите

Работа на пчеларникот во есенПЧЕЛАРСТВО

Пишува: Раде Каранфиловски, 
советник за пчеларство при „АПИ 
ЦЕНТАР“ - Битола  

Нанашите простори, месец ок-
томври е период на изложби
каде што се презентираат ре-

зултатитеодцелогодишнатауспеш-
наработанапчеларите,какоиново-
ститевооваадејност.

Септември е месец кој по пра-
вило треба да го искористиме за
зазимување, но ако тоа не се слу-
чи, тогаш почетокот на октомври
е вистинска прилика за тоа. Зази-
мувањето е најодговорната работа
во пчеларството. Едни советуваат
зазимувањетода сеизвршисо сте-
снување и собирање на друштвото
наонолкурамкисомедколкуштосе
покриени со пчели, додека другите
спротивно, да останат сите рамки.
Едни велат од горната страна да
е покриено со тврда покривка над
сатоносите, а другите со платно и
просторнадрамкитезавентилација.

Најбројни се советите од пче-
ларите – практичари. Пчеларската
наука сè уште не дала категоричен
ставзатоакакодасезазимипчел-
ното друштво. По тоа прашање таа
сè уште молчи, а само дава некои
согледувања за тешкиот живот на
пчелитевозимата.

ЗА ПОДОБРО ПРЕБРОДУВАЊЕ 
НА ТЕШКИОТ ЗИМСКИ ЖИВОТ 
НА ПЧЕЛИТЕ ТРЕБА: 

1. Бројностанапчелнотодруштво
дае20.000-30.000младии„не-
амортизирани“ пчели со обез-
беденоинатрупаномасноткиво
вонивниоторганизам,апомала
содржина на вода. Слабите се-
мејства да се соединуваат со
јаките, а болните да се ликви-
дираат.

2. Друштвата да се обезбедени
со доволно квалитетна хра-
на-занашетоподнебјенад16
кг нектарен мед, по можност
безпримесинамедлика.Некои
стручњаци препорачуваат и 40
кгмед,сметајќигоирезервни-
отнаставоксомед.

3. Рамките на кои ќе се формира
зимското клубе треба да содр-
жат  2 – 2,5 кг запечатен мед,
како и 10 -12 см празни ќелии.
При немање на ложа, клубето
често се населува на празни
рамки зад преградната шти-
ца, а со тоа му претстои „глад-
на смрт“. Клубето не смее да
гопресекуваатполнирамкисо
мед.

4. Затоплувачкиот материјал од
горниот дел, ако не ја собира

влагатаодкошницата,можеда
биде повеќе штетен, отколку
користен.

5. Клубето треба да го заплисну-
васвежвоздуходнадвор,ноне
многуладен.

6. Не се препорачуваат големи
горниотвори,бидејќисеправи
засилен провев. Силните внат-
решниинадворешнидвижења
на воздухот го издувуваат ме-
дотодкошницатаитиесемногу
поопасниодстудот.
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Слабите семејства задолжител-
носесоединуваатсојаки.Натојна-
чин слабите семејства добиваат ус-
ловисодобрамикроклима.Соовасе
овозможува сигурно презимување
на пчелите од слабото семејство.
Запомнете дека за јако друштво не
постои лоша зима, а за слабо се-
мејствосекојазимаелута.

Овојпериодсеодликувасомно-
гу ниски температури. Во ноември
ретко се сретнуваат температури
над12°Сприкоиштопчелителетаат.
Инкубаторотнапчелнотосемејство
(пчелно клубе) функционира со нај-
малкугориво(700-800грамамедза
целмесец).

Влажноста на надворешниот
воздух, а и на внатрешниот, е мно-
гу голема.Честоимаи густимагли
и врнежи кои ја отежнуваат микро-
климата. Во овој месецможе да се
образува значително количество
влагакојаеодличенспроводникна
студотиможедадоведедозастра-
шувачки последици. Се појавуваат
мувлипорамките,какоипрокисну-
вањеиразредувањенанезапечате-
ниотмед.

Воноемврисепојавуваатнајраз-
лични случувања во зависност од
годината и секогаш не е исто. Има
периоди на топли денови кога пче-
лите се активни и често пронаоѓа-
ат слаби семејства и ги ограбуваат.
Летачките дејности на пчелите ја
зголемуваатамортизацијатанапче-
литеијанамалуваатвиталностана
пчелитеуштенасамиотпочетокна
зимата, а да не зборуваме за при-
хранувањенапчелитевоовојмесец
соцел да се надополнат резервите
намедзазимата.Најлошотоштосе
случувавоовојмесецепојаватана
несењејајцаодкоибилопричини.

Последните десет години кај
некои семејства се појавува голе-

ма активност и возбуда, а матици-
те продолжуваат да несат. Вакви-
те семејства завршуваат фатално,
најчесто со смрт. Објаснувањето за
оваа појава е дека се работи за из-
мелезениматицикакопоследицаод
воведувањетонаматициодразлич-
нопотеклокоичестосерекламира-
ат кај нас, како што се кавкаските,
италијанските,германскитеидруги
раси на пчели. Една од подобрите
расиеавтохтонатамариовскапчела.
Вобитолскиоткрајсеслучуваизме-
лезувањенаматиците кои се опло-
дуваат во близина на границата со
соседнаГрција,бидејќиодтаастра-
нанаграницатасеносатпчелнисе-
мејстваодиталијанскарасазапаша
на маслената репка и сончогледот
во Пелагонија. Италијанската раса
се одликува и со тоа што одржува
леглопрекуцелатазима.

Пчеларите треба да знаат дека
во ноември пчелните семејства не
стануваатпојаки,тукуонаквикакви
штогиподготвилпчеларотдотогаш,
можат да влезат во критична ситу-
ација со разниинтервенции кои не
се совпаѓаат со биологијата на на-
шитепчели.

Многуважноезазименитепчели
даимаатможностзавентилирање,а
сотоаиисфрлањенавишокотвлага
идоводначиствоздух.Созатоплу-
вањетонетребадасепретеруваби-
дејќи тоа доведува до задржување
на вишокот водена пареа и форми-
рањенапредвременолегло(декем-
вриско-јануарско) што е фатално.
Колку повеќе пчелите се во миру-
вањевозимата,толкуеподоброза
нивниотразвојвопролетта.

Во ноември треба да се презе-
мат сите мерки против штетното
влијание на глувци, птици-штетни-
ци,мечки,ласици, јазовциидр.Во
пчеларникот е потребен вистински
зимскимир.l



26|МОЈАЗЕМЈА

Машини  
заберба
назелка

Механизација во градинарствотоМЕХАНИЗАЦИЈА

Пишува: Проф. д-р Драги Таневски

Зелкатаможедасеберерачно,
полумеханизирано и механи-
зирано.Прирачнатабербасе

ангажира работна сила која из-
несува150-170работнич/ха.Ако
се  применува полумеханизирана
берба,сенамалуваангажирањето
нарачнатаработнасилаза60-70%.

Замеханизирана берба на зел-
ката треба да се исполни барем
еденодусловите:

 Ô поголеми површини посе-
анисозелкаи

 Ô уедначениизбиениглави.

Неопходно е да се познаваат
физичко-механичките особини, а
особено димензиите, обликот и

зафатнинската маса на главата
на зелката, бидејќи врз основана
овие параметри се одредуваат ди-
мензиитенамашината.

За берба на зелката одговара-
ат доцни сорти кои рамномерно
созреваатипо големинасе уедна-
чени.Завременамеханизираната
берба посебен проблем претста-
вува отсекувањето на коренот на
зелкатасораменисечокиоткину-
вањенапрвителистовиодглавата.
Приносот на зелката се движи од
40до80т/хаиповеќе.Бербатана
зелкатаможедасеолеснисоупо-
требанаплатформииликонвеери.
Овојсистемгонамалуваучеството
наработнатасилазаоколу50%.Во
последно време се применуваат
транспортни ленти со специјални
приколки.

Комбајн за берба на зелка

Првите машини за потполно ме-
ханизиранабербаназелкатасеупо-
требувани во САД (конструкција на
Cornell University), потоа во Герма-
нија,Русија,ХоландијаиПолска.

Основни делови на комбајнот за
бербана зелка се: рамка, апарат за
отсекување, приемен транспортер,
уред за одделување на листовите,
лента за контрола, транспортер за
растоварање, уред за закачувањеи
тркала.

Уредот за отсекување е основен
работендел.Тојенаменетзаотсеку-
вањенаглаватаназелкатаинејзино
предавање на приемниот транспор-
тер. Се состои од рамка, две израм-
нувачки спирали со редуктор, два
дискови ножа со редуктор, механи-
зам за задвижување на апаратот и
притисентранспортер.

Уредот за одделување на лис-
товите е наменет за одделување
на слободните покривачки листо-
вина зелката.Се состоиод уред за
задвижување и четири спирали. На
површината има поставено гумено
јаже. Спиралите се задвижуваат со
два синџира. Рамката е поставена
на главната рамка од комбајнот, а
делотзарастоварањезарамкатана
лентатазаконтрола.Лентатазакон-
троласлужизапрегледиконтролана
очистените глави и за нивна допол-
нителнаобработка.Транспортеротза
растоварање служи за товарањена
зелкатавотранспортнотосредство.
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За испорака на
зелката во свежа
состојба и за скла-
дирање, листовите
требадаостанаткако
заштита од повреди
при транспорт. Според
тоа,пресекоттребадасе
наоѓа под најдолните ли-
стовинакочанот.

Спротивно, заиндустрискапре-
работкатребадасеоставаатдвадо
три листа. Овде пресекот треба да
сеизвршуванепосреднонаддолни-
отлиститоахоризонтално.Косиот
пресекводиконтоалистовитеда
сеотфрлатсамонаеднастрана
ипорадитоачистењетоене-
опходно. При ниско сечење,
листовите воопшто не се
отстрануваатнитусечис-
татвоуредотзакинење
листови. Превисокото
сечењезначи загубаво
маса.

Акозелкатасекористиза
преработка во фабриките,
преднејзинотоситнење
треба да се извади
внатрешниот ко-
чан. Оваа работа
севршисопомош

на полуавтоматски дупчалки.
Дупчалката која се движи горе-

долувоодредениинтерваливрши
отстранување на внатрешниот
кочан.

ВРЗ ОСНОВА НА ПРИНЦИПОТ НА РАБОТАТА,  
МАШИНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДЕЛАТ ВО ДВЕ ГРУПИ:

 Ô машиникоивршатсечењена
главатаодкореноти

 Ô машини кои ги кубат расте-
нијатаи дополнително го се-
чаткоренот.

Постојат две технологии за бер-
баназелката.Врзосновананивсе
конструиранисоодветнимашини.

Кајпрватаваријантазелкатаод
неколку реда се бере со машини и
се остава на крајот на парцелата.
Зелкатапотоасесобираитовараво
транспортно средство со друга ма-
шина.

Кај втората
варијанта зел-
ката се сечеи се
товара во транс-
портносредствосо
една машина. Постојат
едноредни и дворедни
влечени или полуносе-
ни машини, кои вр-
шат берба на
зелката, ги
чистат на-
дворешни-
те листови и ги товараат зелките
во транспортно средство кое се
движипаралелносокомбајнот.




