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УРЕДНИЧКИЗБОР

Регионалнатасоработкаезнајчназаразвојот
наземјоделството.Итоадобронаситение
познато.Остануваотворенопрашањетокако
тоадасепостигнува. Едноодработитекои
наситениседобропознати,едасеотфрлат
националистичкитеиполитичкитепропаган-
дикоисеиндивидуалниинтересинаоделни
луѓе и да се овозможи развој на соживот и
градењеназедничкипазари,какоинастапи
назаедничкипазари.
Оваееденопштесвтенпроцеснакојштотре-
бадасеработиодмногуаспекти.
Од другастранаеинформативнотоповрзу-
вање,односноделењенаинформациииис-
куствакакоиедукации.
Токмутаковчекоренаправеннаиницијатива
наФФРМисозаедничкасоработканaневла-
динитеорганизацииIKC(Косово),Агринети
Агропука (Албанија).Во септемвриепубли-
куванопрвиотбројнарегионалнотоинтернет
спианиеToka Imeкоеизлегуванаалбански
јазикиенаменетозаекономскоповрзување
наземјоделцитеодовиерегиони,какоираз-
војназемјоделството.
Небисакаласегадаотворамдискусиизаид-
нитеплановииштосеочекуванитерезулта-
ти, бидејќи за тоа оставам самото време да

покаже,самосакамдаистакнамдекаго
поздравам овој чекор и посакувам
успешна реализација на Toka Ime
со надеж дека ќе се изграде како
регионаленмедискибренд.
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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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Регионалното списание „Тока 
Ime” својот прв број офи-
цијално го презентира на ре-

гионалниот состанок на WE Effect 
партнерите во Корча и е објаве-
но на web платформата http://
issuu.com/tokaime/docs/toka_ime_

september_2015. Станува збор за 
прво регионално интерент списа-
ние за земјоделство кое се пуб-
ликува на албански јазик и е на-
менето за Македонија, Албанија и 
Косово. Содржините во списанието 
се од едукативен и информативен 

карактер наменети за земјоделци-
те и сите инволвирани субјекти во 
аграрот во насока на регионално 
развивање и економско јакнење на 
овој сектор. Сопственици на „Тока 
Ime”  се ФФРМ, IКC(Kосово), Агри-
нет и Агропука ( Албанија). l

Трговското аташе при Австрис-
ката амбасада организираше 
Стручен семинар на тема одле-

дување на добиток. Целта на се-
минарот е да се овозможи развој 
на секторот сточарство во РМ и 
соработка со австриски компании, 
така што по презентациите се ор-
ганизираа  Б2Б средби. На семи-
нарот се обрати и претседателот 
на ФФРМ, Никола Стаменов кој 
истакна дека сточарството се соо-
чува со голем број на предизвици 
и проблеми . „Клучни проблеми на 
кои треба да се работи е фармери-
те кои ќе се одлучат да егзистираат 
со производство на млеко првен-
ствено треба да имаат на распола-
гање земјиште за производство на 
храна по грло добиток, затоа што  
храната најмногу  влијае на крајни-
от производ. Примена на технич-
ко- технолошки достигнување за 

ФФРМ

Излезе првиот број на регионалното списание „Toka Ime”

Стручен семинар за 
одгледување на добиток
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Во Земјоделската задруга ДКК ФУДС од с. Куку-
речани Битола,задруга која е активен член во 
ФФРМ е поставен демонстративниот опит за 

заштита на пиперката со употреба на нов природен, 
еколошки, минерален препарат од групата на зеолит 
кој што е нов на пазарот – Зеофит форте.

Опитот стартуваше во почетокот на месец јули, 
веднаш штом растението ја постигна минималната 
потребна лисна маса, за да може препаратот да се 
аплицира и тоа да биде ефикасно. Третирањето се 
повтори 4 пати во интервали помеѓу прскањата од 10 

– 15 дена, зависно од временските услови. Препара-
тот содржи 35% калциум и 5% магнезиум, елементи 
кои што имаат многу голема улога во растот и раз-
војот на растенијата. Со оглед на тоа што калциумот 
е елемент кој што е многу тешко подвижен, потребно 
е редовното аплицирање во текот на целата вегета-
ција.  На опитното поле се забележани евидентни 
резултати , односно растенијата се здрави и отпорни 
спрема болести и штетници, се намали користењето 
на пестициди како заштита и исто така трулежот на 
плодовите е сведен на минимум, со што се зголемува 
економската вредност на пиперката. l

Во рамките на едукацијата на фармерите и воведу-
вање на нови технологии во земјоделството беше 
направена студиска посета на Северозападна Грција 

кај фармери кои произведуваат грав на трска. Потпретсе-
дателот  на  ФФРМ Мемет Синани, кој ја предводеше гру-
пата, истакна дека една од целите на ФФРМ е воведување 
на нови технологии каде со посредство на списанието 

„Моја Земја“  беше организирано ова патување во рамките 
на кое научивме повеќе работи за одгледување на грав на 
бамбус и трска. Една од нив беше и користењето на при-
родниот зеолит во насадите со грав на ниви без наводну-
вање кој во исто време ја задржува влагата и го прихрану-
ва растението кое ќе го примениме и кај нас.  Во Камењане 
во тек е опитот на замена на пченката како потпора со бам-
бусови стапови на површина од 5 декари тетовски грав со 
механизирано производство каде во првата половина на 
месец октомври за прв пат во Македонија тетовскиот грав 
одгледан на бамбусови стапови ќе се жнее со комбајн што 
во многу ќе ја олесни работата на фармерите но ќе го по-
евтини производството на тетовскиот грав. Очекуваме и 
двојно поголем принос од традиционалниот систем каде 
гравот се одгледува заедно со пченка, а се надеваме дека 
во скора иднина оваа нова технологија ќе се рашири во це-
лата полошка котлина. l

одржување на квалитет на млекото 
и доколку одлучат да бидат земјо-
делците мали по обем неминовно 
е нивно здружување за да опстојат 
на пазарот.  Она што би истакнал 
е дека ФФРМ доста обрнува вни-
мание на кооперативното здружу-
вање во потсекторот млекопро-
изводство бидејќи така здружени 
земјоделците можат да одговрат 
на предизвиците кои ги очекува-
ат, а воедно и за надминување на 
проблемите помеѓу фармерите и 
млекарите, бидејќи млекарата сака 
да добие квалитетно млеко, но и 
фармерот сака да добие повисока 
цена за квалитетно млеко“,истакна 
Стеменов и потенцира дека со вак-
ви обуки, средби, работилници и 
соработка со компании кои имаат 
долгогодишно и традиционално 
искуство ФФРМ смета дека ќе се 
влијае на развој на овој сектор. l

Опит за заштита на 
пиперката во кооперативита 

ФУДС од Кукуречани

Студиска посета 
на Република Грција
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Вештачки подлогиГРАДИНАРСТВО

Пишува: Димитар Арнаудов

Производството на зеленчук на 
вештачки подлоги станува сè 
повеќе популарно во светот.

За овој тренд постојат две при-
чини:

¹¹ Проблеми со почвата, каде што 
поради разни причини, како што 
се заразеноста на почвата со фи-
топатогени болести, засоленост, 
повеќегодишни монокултурни или 
интензивни насади, „лоша“ почва 
(рН, структура, подземни води);

¹¹ Овој начин на производство е 
помалку ризичен од конвенцио-
налниот; 

Финансискиот интерес може да 
се најде во два аспекти на ова про-
изводство:

¹¹ Сигурност и стабилност на при-
носот – производителите речиси 
можат да бидат сигурни дека секоја 
година ќе имаат слични приноси по 
единица површина;

¹¹ Заштеда на енергија во текот на 
производството.

на домати, пиперки 
и краставици 

во тресетни подлоги

ПРОИЗВОДСТВО
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Предности на производството 
на зеленчук на тресетни подлоги:

¹¹ Одвоеност на растението од 
почвата која може да биде зара-
зена со нематоди, вертицилиум, 
фузариум и разни други причини-
тели на болести, како и од штетни 
инсекти;

¹¹ Нема појава на „заморување“ 
на почвата;

¹¹ Можност за целосна контрола 
на растот и развојот на растението;

¹¹ Точна и прецизна контрола на 
наводнувањето и прихраната;

¹¹ Можност за одгледување пого-
лем број растенија по квадратен 
метар, во почетните фази од растот 
и развојот. На овој начин се заште-
дува на енергија (затоплување).

Недостатоците на овој начин на 
производство се следниве:

¹¹ Големи инвестиции во поче-
токот (супстрат, саксии или кеси, 
систем капка по капка, уреди за 
контролирано наводнување и при-
хранување);

¹¹ Поголема потрошувачка на ми-
нерални ѓубрива;

¹¹ Потребно е поголемо знаење и 
стручност.

¹Ô Пред да се започне со при-
мена на оваа технологија на 
производство, фармерот мора 
прво да направи некои основни 
подготовки. Пред сè, неопходна 
е хемиска анализа на водата за 
наводнување и тоа следниве 
параметри: рН, ЕС, Ca, Mg, HCO3, 
Na, Cl, NO3, а доколку фармерот 
е во можност, треба да изврши 
и хемиска анализа за присуство 
на микроелементи во водата за 
наводнување. Исто така, допол-
нителната едукација и обука се 
од особено значење за секој 
фармер кој би работел со оваа 
технологија на производство. 

¹Ô Одвојувањето на тресетната 
подлога (тресетни кеси кои слу-
жат како медиум за развој на 
кореновиот систем) од почвата 
се врши со дебел агротекстил 
(90 -110 g/m2) кој се распостила 
по целата површина. Уредот за 
прихрана треба да го сочинува-
ат минимум два големи резер-
воари (TANK A и TANK B). Фер-
тигацијата зависи од културата 
што се одгледува, како и од фе-
нофазата. l
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Дознајте кои се 
разликите, предностите 
и недостатоците 
на користењето на 
белите, црно-белите,  
црните, проѕирните 
фолии, фолиите во 
боја, како и сребрено-
рефлектирачките фолии 
и одберете ја соодветната 
боја на фолија за правилно 
растење на вашите 
култури, но и за успешно 
сузбивање на плевелите

ФолииГРАДИНАРСТВО

Пишува: Проф. д-р Зоран Димов

Извадок од брошурата „МУЛЧИРАЊЕ 
КАКО АГРОТЕХНИЧКА МЕРКА ВО ГРА-
ДИНАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО“

Неселективните фолии (кои 
не пренесуваат инфрацрве-
ни зраци) најчесто се црни, 

безбојни, рефлектирачко сребре-
ни или двобојни – бело со црно. 
Постојат и фолии во други бои како: 
жолти, сини, црвени и зелени, но 
нивната употреба е многу помала. 
Иако придобивките од употреба-
та конкретно на црвените фолии 
во производството на домати се 
евидентни (Decoteau et al., 1989), 
одделни фолии овозможуваат пре-
голема трансмисија на светлина 
што доведува до поинтензивен по-
раст на плевелите. Фактот што до-
зволуваат поголема присутност на 
плевелната популација како и по-
високата цена на чинење го огра-
ничуваат нивното користење. 

Како и што се очекува, проѕир-
ните фолии се одликуваат со најго-
лем пренос (до 84%) и апсорпција 
од најмалку 5% на светлосните 
зраци со кратка бранова должи-
на (Ham et al., 1993). Истовремено, 
проѕирните фолии рефлектираат 
и до 88% од зраците со долга бра-
нова должина, покачувајќи ја тем-
пературата на почвата од 4,4 до 
7,80ºC мерено на 5 cm длабочина од 
почвената површина (Lamont et al., 
1993). Од друга страна, способнос-

та на проѕирните фолии позитив-
но да влијаат врз загревањето на 
почвата многу зависи од тоа како 
се манипулира со нив, овие фолии 
ги пренесуваат зраците со кратка, 
а ги одбиваат тие со долга брано-
ва должина. Кога тие се поставени 
лабаво по површината на почвата, 
зраците со долги бранови кои се 
емитираат од почвата остануваат 

„затворени“ под пластичната фо-
лија, создавајќи услови какви што 
има во пластениците (Ham et al., 
1993; Lamont, 1993; Liakatas et al., 
1986). Спротивно, доколку проѕир-
ните фолии се поставени идеално, 
тогаш трансмисијата на топлина 
од почвата е помала, со што и по-
качувањето на температурата на 
почвата е далеку помало (Ham and 
Kluitenberg, 1994; Ham et al., 1993).

 Промените на дневните темпе-
ратури, исто така, имаат влијание 
врз температурата на почви каде 
што фолиите се правилно поста-
вени (затегнати и по должина и 
по широчина), во споредба кога 
со нив е само покриена почвената 

површина (Tarara, 2000). Исто така, 
искуствата покажале дека ефектот 
на загревање на проѕирните фолии 
во споредба со останатите обоени 
фолии е значително намален во 
услови на облачно време, како и 
во средини со помало сончево зра-
чење (Johnson & Fennimore, 2005). 

Големиот ефект од употреба-
та на проѕирните пластични фо-
лии е во насока на соларизација 
на почвата. Ова е постапка каде 
што енергијата од сончевите зра-
ци, преку загревање на фолијата, 
ја загрева и почвата до тој степен 
со што се предизвикува термичка 
деградација на бактериите, ви-
русите, нематодите и семињата 
од плевелите (Katan, 1981b; Katan 
and DeVay, 1991, Русевски, 2013, 
лични комуникации). Во оваа на-
сока, од извештаите од Калифор-
нија добиени се податоци според 
коишто температурата на почвата 
под проѕирните фолии, на 5 cm 
длабочина од површината дости-
гнала загреаност од 600ºC (Katan, 
1981a; Katan, 1981b). За оваа на-

Сл. 1. Производство на дињи на сини, кафеави и црвени фолии 
(Фотографија од д-р Џон Странг (Dr John Strang) од Универзитетот во Кентаки) 

Влијание на неселективните обоени фолии
врз светлината, температурата и порастот на плевелите
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мена, пластичните проѕирни фо-
лии можат да бидат поставени и 
полабаво на самата почвена по-
вршина што редовно доведува 
до покачување на температурата 
во меѓупросторот помеѓу почвата 
и фолијата. За да се предизвика 
ефектот на интензивно загревање 
на почвата, пластичните проѕирни 
фолии мора да бидат изложени на 
интензивна светлина и темпера-
тура подолг временски период, од 
каде што нивната употреба во ус-
лови на поладна клима е ограни-
чена (Katan and DeVay, 1991). 

Иако проѕирните фолии имаат 
позитивен ефект во соларизација-
та на почвата, нивната употреба 
исклучиво како мулчери е прилич-
но ограничена. Регистрирани се 
високи приноси од јагоди (Fragaria 
sp.) при употреба на проѕирни фо-
лии, но во комбинација со препара-
ти за фумигација на почвата, како 
што е метил бромидот (Johnson & 
Fennimore, 2005). Поради тоа што 
употребата на метил бромидот е 
забранета, а од друга страна не 
постои негова соодветна замена 
(Арсов, 2013, лични комуникации), 
можноста за контрола на плевели-
те под проѕирните фолии е прилич-
но ограничена. На почви каде што 
не е извршена фумигација, ваквите 
фолии контролираат само 64% од 
плевелите во споредба со црните 
фолии (Johnson & Fennimore, 2005). 
Оттука, проѕирните фолии се несо-
одветни како мулчери освен докол-
ку не се употребуваат во комбина-
ција со хербициди или фумиганти 
за дополнителна контрола на пле-
велната популација (Lamont, 2005). 

Црните пластични фолии се 
најчесто употребуваните мулчери 
во градинарското производство. 
Меѓу останатото, нивната попу-
ларност се должи на ниската цена 
на чинење на единица површина 
во споредба со останатите типови 
фолии, меѓутоа и во позитивниот 
ефект што го имаат во загревањето 
на почвата подобрувајќи го прино-
сот од конкретната култура, како и 
во дејствувањето и ефектот што го 
остваруваат во уништувањето на 
разните видови плевели. За раз-
лика од проѕирните, црните фолии 
ги апсорбираат речиси сите зраци 
со кратка бранова должина обез-

ТИПОВИ ФОЛИИ СПОРЕД БОЈАТА:

ЦРНИ ФОЛИИ - Економични, обезбеду-
ваат заштита од плевели и загревање 
на почвата;

БЕЛИ ФОЛИИ - Не обезбедуваат добра 
заштита од плевели. Се препорачуваат 
во реони каде што е екстремно топло;

БЕЛО-ЦРНИ ФОЛИИ - Обезбедуваат 
поладни почви и подобра заштита од 
плевели од белите фолии;

СРЕБРЕНЕСТО-ЦРНИ ФОЛИИ - Ја ре-
дуцираат популацијата на одделни ин-
секти, успешно се справуваат со пле-
вели;

ПРОЅИРНИ ФОЛИИ - Погодни за сола-
ризација на почвата;

ЦРВЕНИ ФОЛИИ -  Влијаат врз зголе-
мување на приносот кај одделни гра-
динарски култури;

бедувајќи загревање на почвата 
(Ham et al., 1993). Нивното идеално 
поставување при што остваруваат 
рамномерен контакт со почвената 
површина е неопходен предуслов 
за зголемување на температурата 
на почвата (Lamont, 1993; Tarara, 
2000). Со апсорбирање речиси на 
сите зраци со кратка бранова дол-
жина, температурата на површи-
ната на фолијата може да достигне 
и до 550ºC (Tarara, 2000). Во вакви 
услови, температурата на почвата 
на 10 cm под фолијата може да се 
покачи за 3 – 50ºC (Ham et al., 1993). 

Во текот на вегетацијата, кога не-
која од градинарските култури ќе 
прогресира со својот развој, таа 
предизвикува засенчување на фо-
лијата и температурата на почвата 
под фолијата станува за неколку 
степени пониска што реално ѝ оди 
во прилог на културата, во споредба 
со ситуацијата кога таа се одгледу-
ва на непокриена почва. Иако пле-
велните семиња под фолијата може 
да прортат, нивниот понатамошен 
развој е спречен. Оттука овој тип 
фолии се идеално решение за пора-
ното градинарско производство. 

Двобојните фолии – бела со црна 
боја и рефлектирачките сребрени 
фолии се помалку употребувани во 
споредба со црните, но сè уште иг-
раат значајна улога во системот на 
градинарското производство преку 
зголемување на приносите и суз-
бивање на плевелите. Во текот на 
периодот на вегетацијата кога поч-
вената температура се покачува, 
затоплувањето на почвата на која 
има поставено црни фолии може да 
им наштети на растенијата и зна-
чително да влијае врз намалување 
на приносот. Со цел да се избегнат 
штетите врз културите, но од друга 
страна сè уште да се има контрола 
врз разните видови плевели, во 
производството се воведени бели 
и рефлектирачко-сребрени фолии. 
Без употреба на фумиганти, белите 
фолии се прилично неефикасни во 
сузбивањето на плевелите затоа 
што пренесуваат премногу светли-
на, дури и до 48% од сончевата ра-
дијација (Ngouajio and Ernest, 2004). 
Со цел да се искористи позитивни-
от ефект од белите и црните фолии, 
создадени се двобојни, бело-црни 
фолии, со кои ефикасно се контро-
лираат плевелите, а истовремено 
не се дозволува преголемо загре-
вање на почвата како резултат на 
рефлексија на зраците од белата 
боја (Fennimore, 2005). Бело-цр-
ните и сребрените фолии одбива-
ат 48% односно 39% од зраците со 
кратка бранова должина. Ваквата 
рефлексија може да доведе до бла-
го снижување на температурата 
во зоната на кореновиот систем 
на почви каде што има поставено 
вакви прекривки споредбено со го-
лата почва (Diaz-Perez, 2010; Diaz-
Perez et al., 2005; Ham et al., 1993; 
Tarara, 2000). l

Влијание на неселективните обоени фолии
врз светлината, температурата и порастот на плевелите
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АГРОТЕКСТИЛОТ е полипропиленски синтетички 
материјал со мала маса и голема еластичност, 
што овозможува лесно користење и 
манипулација и стабилизиран против УВ 
зрачење, се забрзува порастот, заштитува од 
мраз, град, ниски температури и инсекти.

Значење на 
агротекстилот 
во производството 
на зеленчук

АгрилГРАДИНАРСТВО

Пишува: Стојан Глигоров, АПРЗ - 
Струмица

Острите зими и ниските тем-
ператури се главен фактор 
за ризик на посевот, незави-

сно дали се одгледува на отворе-
но поле или во затворен простор 
(пластеници, стакленици). Посеб-
но од големо значење се раните 
мразеви напролет, поради опаѓање 
на температурите за краток период 
и без давање можности растението 
да се прилагоди кон таквите тем-
ператури.

Мразот, односно ниските тем-
ператури, од една страна, потпол-
но го оштетуваат семето, а од друга 

страна целосно го стопираат пона-
тамошниот пораст, при што им на-
несуваат големи штети во расти-
телното производство. Од раните 
мразеви производителот може да 
се заштити на повеќе начини:

 ¹ Промена на различните темпе-
ратурни слоеви со вентилатори;

 ¹ Наводнување со распрскувачи;

 ¹ Покривање на посевот со агро-
текстил.

АГРОТЕКСТИЛОТ е полипропи-
ленски синтетички материјал со 
мала маса и голема еластичност, 
што овозможува лесно користење 

и манипулација и е стабилизиран 
против УВ зрачење. Се распосте-
лува преку посевот на отворено 
поле, односно на затворени повр-
шини, со што се забрзува порастот, 
се заштитува од мраз, ниски тем-
ператури и инсекти.

Почвата под агротекстилот во 
текот на денот се загрева, а ноќе 
бавно се лади, што е многу значај-
но околу температурните разли-
ки. Пропустлив е за наводнување, 
дождот не се задржува на агро-
текстилот, водата не ја апсорбира, 
така што секогаш останува сув. Кап-
ките од водата од наводнувањето се 
распрснуваат. Полека поминуваат 
преку микропорите на агротексти-
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лот (агрил) и така рамномерно ја 
наводнуваат површината и расте-
нијата. Потоа почвата постепено се 
суши и не создава кора. Бојата на 
агротекстилот е бела, пропустли-
ва за светлината, така што 90% од 
сончевите зраци поминуваат преку 
агротекстилот при што покриените 
растенија нормално растат.

Со употреба на агротекстилот се 
дозволува порана сеидба бидејќи 
го спречува губењето на топлината 
и влажноста во најсложената фаза 
од развојот на растенијата. Преку 
денот го спречува штетното дејство 
на сончевите зраци, а преку ноќта 
овозможува одржување на пови-
соки температури како во почва-

та така и на воздухот во висина на 
растението.

Агротекстилот може да послужи 
и како заштита од град. Делумната 
пропустливост го спречува штет-
ниот ефект од обилните дождови. 
Исто така, ги заштитува младите 
растенија од силни ветрови, птици 
и инсекти. На пазарот се среќава-
ат повеќе имиња на агротекстилот 
како што е агрил, лутрасил итн.

Специјална намена на 
агротекстилот е:

 ¹ Прекривање и заштита на рас-
тенијата што се осетливи на 
мраз;

 ¹ Забрзување на порастот на 
пролетните култури;

 ¹ Заштита на посеаното семе.

За разлика од фолијата, агро-
текстилот има подолг век на траење 
и економските вложувања побрзо се 
исплаќаат. Потребно е агротексти-
лот да се користи во пластеници 
во текот на зимската и пролетната 
сезона како и на отворено поле, во 
текот на пролет. За зацврстување 
на почвата со агрилот може да се 
користи жица во форма на буквата 
U, а страничното зацврстување со 
почва е непотребно. Ако внимател-
но се употребува, може да се корис-
ти најмалку 2-3 години. l
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Пишува: Димитар Арнаудов

Во заштитени простори роткви-
цата се одгледува во есенско-
зимскиот и пролетниот период. 

Во заштитените простори се одгле-
дуваат сорти со кратка вегетација 
(30-45 дена). Ротквицата добро се 
вклопува како преткултура, а исто 
така и како меѓукултура во кромидот 
и салатата.

Ротквицата има плиток корен и 
затоа најдобро ѝ одговараат лесни, 
хумусни почви со добра структура 
кои по наводнувањето не создава-
ат покорица. На песокливи почви 
тешко се постигнува посакуваниот 
принос, а на глинести почви отеж-
ната е бербата.

Семето се сади на добро под-
готвена површина, со растојание 
помеѓу редовите 10-15 см, а во ре-
довите 3-4 см. Семето се сади пли-
тко, со потрошувачка 3-4 г/м2. 

Во фазата на никнење потребна 
е температура 18-20 степени за вре-
ме на сончеви денови, а 12 степени 
кога е облачно. За растот на задебе-
лениот корен оптималната темпера-

тура треба да биде 12-14 степени, но 
добро поднесува и пониски темпе-
ратури. Кога се одгледува ротквица-
та во есенско-зимскиот период, тре-
ба да се користи агротекстил поради 
постигнување повисока температу-
ра и порана берба. Ротквицата има 
потреба од изедначена влажност, а 
најдобро успева на рН од 5,6 – 7. На 
алкалните почви не добива убава 
боја, затоа многу е важно да се из-
бегнуваат ѓубрива кои содржат хлор. 

Од макрохранливите елемен-
ти, ротквицата има потреба од 6 кг 
азот, 10 кг фосфор и 15 кг калиум на 
1.000 м2.

Просечниот остварен принос се 
движи околу 4 кг/м2. l

Одгледување на 
ротквица 

во заштитен простор

РотквицаГРАДИНАРСТВО
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Сузбивањето на плевелите треба да започне рано наесен,  
односно по сеидбата на посевите

Есенско сузбивање 
на плевели 

кај пченица и јачмен

ХЕМИСКА ЗАШТИТА

Пишува: Дипл. зем. инж. Благојче 
Димитриев

Досегашната пракса покажу-
ва дека раното сузбивање 
на плевелите го зголемува 

приносот на житата. Сè поголе-
ма е заинтересираноста за едно 
решение за сузбивање на тесно-
лисни и широколисни плевели 
кај пченицата и јачменот. Суз-
бивањето на плевелите треба да 
започне рано наесен, односно 
веднаш по сеидбата. Има неколку 
причини за сузбивање на плеве-
лите рано наесен, а најважни се 
обезбедување подобри услови за 
презимување на житата, со тоа 
што ќе нема конкуренција за одзе-
мање вода и хранливи материи од 
почвата и брз старт напролет. За 
таа намена се препорачува упо-
требување на новиот хербицид 
MARATON 375 ЅС за сузбивање на 
теснолисни и широколисни пле-

вели во есенска пченица, есенски 
јачмен, есенско тритикале и ’рж 

. MARATON 375 ЅС е победник на 
долги патеки со тоа што претста-
вува перзистентен хербицид со 
долг период на дејство и долг 
период на примена. Хербицидот 
MARATON 375 ЅС е во облик на 
концентрирана емулзија со две 
активни материи пендиметалин 
250 г/л и изопротурон 125 г/л. Оп-
тимално време на третирање кај 
есенска пченица и јачмен е нае-
сен по сеидба, а пред никнување 
или по поникнување на житата во 
фаза на 1-2 листа. Третирањето 
на есенска пченица и јачмен може 
да се изврши и во фазата на 3-4 
листа ако плевелите се во фаза на 
поникнување. Најдоцен третман 
на примена на MARATON 375 ЅС 
кај пченица и јачмен е пред крајот 
на братимењето. Третирањето 
на есенското тритикале и ’ржта 
е наесен по сеидба, а пред ник-

нувањето. Дозата на примена на 
MARATON 375 ЅС е 4 л/ха со пот-
рошувачка на вода од 200/400 л/
ха. MARATON 375 ЅС сузбива и 
теснолисни и широколисни пле-
вели: Apera spica - venti (обична 
ветрушка), Alopecurus mysuroides 
(лисичја опашка), Echinochloa 
crus - galli (диво просо), Capsela 
bursa - pastoris (овчарска торбич-
ка), Fumaria officinalis (чадлив-
ка), Galium aparine (лепавец), 
Cirsium arvense (нивска палами-
да), Geranium sp. (див здравец), 
Lamium purpureum (мртва коп-
рива), Matricaria sp. (камилица), 
Papaver rhoeas (булка), Raphanis 
raphanistrum (дива репица), 
Stellaria media (yвезденка), 
Sinapis arvensis (синап), Thlaspi 
arvense (паламида), Veronica 
hederifolia (велигденче), Viola 
arvensis (темјанушка), како и от-
порни повеќегодишни плевели со 
длабоко впуштени корени. l
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Сушење на гроздинката и 
петелките на зрната кај лозата 

од недостиг на калциум во 
исхраната на лозата

Болести ЛОЗАРСТВО

Доаѓа време кога при одгледувањето на лозата ѓубрењето ќе мора да се врши врз 
основа на хемиски анализи и во количество со кое ќе се воспостави избалансираност 
и усогласеност на сите компоненти (органски и минерални) во почвениот раствор за 

да се има нормален вегетациски тек и добивање на планираното количество род
Пишува: дипч инж. Агр. Ванчо 
Захариев

Во одгледувањето на лозата, 
покрај светлината, температу-
рата и влагата, плодноста на 

почвата е еднакво значаен фактор 
којшто е одговорен за нормалниот 
развој и плодоносење кај лозата. 
Важни се и кроењето, заштитата и 
ѓубрењето, кое е една од најодго-
ворните работи во лозарството за 
воспоставување и одржување оп-
тимална и пристапна содржина на 
хранливи елементи и органска ма-
терија. Недоволно или прекумерно 
ѓубрење може да резултира со мно-
гугодишни негативни нарушувања 
во лозовиот насад за кои воoбича-
ено се мисли дека се причинети од 
штетни инсекти или од паразитни 
болести.

Едно од многуте заболувања по-
врзани со претходно наведеното е 
сушењето на гроздинките (дршки-
те) и петелките на гроздот се јавува 
почесто и на повеќе места. Забо-
лувањето често се заменува со си-
вото гниење и со пламеницата и се 
мисли дека тие се неговите причи-
нители, но тоа е причинето од несо-
одветно одржување на плодноста 
на почвата, најчесто предизвикано 

со неправилно ѓубрење, потоа од 
склоноста, односно осетливоста 
на одредени подлоги и сорти ви-
нова лоза кон него, од климатски-
те услови и од местоположбата на 
насадот. Обично првите симптоми 
на сушење на дршките и петелките 
на гроздот се јавуваат при крајот на 
август во вид на мали, малку вдлаб-
нати, издолжени сино-црни или ка-
феави дамки.

Во почетокот овие дамки се 
ограничени само на мал дел од гроз-
динката (дршката), но како што тече 
времето, тие се шират и спојуваат, 
па во текот на дозревањето веќе се 
гледаат и последиците. Тогаш веќе 
долниот дел од гроздинката е по-
темнет и се исушува. На исушениот 
дел се гледаат збрчкани, овенати и 
послабо обоени зрна грозје, кои не 
дозреваат.

Родот може да биде намален и 
до 30%, а уште полошо е што ква-
литетот се смалува бидејќи зафа-
тената маса грозје од исушување 
поради недозреаност има помалку 
шеќери, а повеќе киселини. 

Ова заболување носи сложе-
ност, бидејќи за неговата појава се 
одговорни повеќе фактори кои се во 

взаемна поврзаност и испреплете-
но взаемно дејство кое доведува до 
недоволно снабдување на расте-
нието со магнезиум и калциум.

 Болеста обично се јавува во 
бујни лозови насади подложени на 
висока родност, а со интензитет и 
големина одредени од бујноста на 
подлогата, неурамнотежено и ед-
нолично или претерано ѓубрење со 
минерални ѓубрива. Факторите за 
кои науката тврди дека се одговор-
ни за појава на оваа болест се гру-
пирани во следниве групи:

1. Внатрешни (генетски) - осет-
ливост на одредени сорти и 
подлоги кон ова физиолошко 
нарушување. Меѓу сортите кои 
се склони кон ова заболување 
се Каберне совињон, Рајнски 
ризлинг, Траминец и др., а од 
подлогите склони кон ова забо-
лување се: Кобер 5ББ, Рипариа, 
Рихтер110, Кудерк 3309 и др.

2. Еколошки - кои влијаат врз 
појавата на ова зоболување се: 
почвата, температурата, коли-
чеството врнежи, релативната 
влажност на воздухот во фаза 
на цветање на лозата заедно 
или во одреден сооднос влијаат 
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врз интензитетот на појава на 
заболувањето. Ниските темпе-
ратури, облачното и врнежливо 
време во фаза на цветањето и по 
него ја смалуваат активноста на 
растенијата и придонесуваат за 
смален внес на калциум и маг-
незиум од почвениот раствор 
во растенијата, а со тоа и поја-
ва или зголемување на забо-
лувањето. Во услови на појава 
на суша и високи температури, 
исто така, растенијата не може 
да го внесуваат потребното ко-
личество калциум и магнезиум 
и нивното количество е во не-
поволен сооднос со калиумот, 
односно тој е во многу поголемо 
количество што е причина за су-
шење на спроводните садови на 
растението.

3. Агротехнички – овде спаѓа ѓу-
брењето со кое почвата се обез-
бедува со достапни хранливи 
елементи и како таква може 
значително да влијае врз поја-
вата на ова заболување, бидејќи 
еднолично, интензивно или пре-
терано ѓубрење и ѓубрење на 
памет, а посебно со азотни и ка-
лиумови ѓубриња, неповолно се 
одразува на примањето на кал-
циум и магнезиум од почвениот 
раствор.

Посебно внимание треба да се 
посвети на поединечното ѓубрење со 
азотни ѓубрива (уреа, КАН, шалитра) 
бидејќи азотот го смалува, односно 
пречи на примањето на магнезиум 
од страна на растенијата од почве-
ниот раствор, а го зголемува растот и 
бујноста кои придонесуваат за поја-
ва на болеста. 

Малата содржина на хумус и ор-
гански материи, исто така, придоне-
сува за појава на оваа болест. Сето 
ова зборува дека за спечување и 
смалување на оваа болест сè повеќе 
се истакнува потребата од утврду-
вање на количината и соодносот 
помеѓу значајните микро и макро 
елементи преку анализа на нивната 
содржина во листот и при утврду-
вање на нивната недоволна коли-
чина и сооднос да се почне со нивно 
внесување веднаш по цветањето со 
внесување на истите преку лисната 
маса. Иако треба , во пракса за спре-
чување или смалување на појавата 
на оваа болест треба да се преземе 
следново:

1. Да се зголеми внесот на орган-
ска материја преку внесување 
на следново: арско ѓубре, зелено 
ѓубрење (да се засее маслодај-
на репка, р̀ж и други култури во 
меѓуредието и нивно заорување 

напролет) и внесување на ласта-
рите отпаднатата маса по прера-
ботка во вино и ракија во почвата;

2. Кога се врши избор на основни 
минерални ѓубрива (мешавина), 
треба да се избере таква која ќе 
содржи и други макро и микро 
елементи, а уште подобро е ако 
содржат и органски материи;

3. Помало оптоварување со род на 
растението и филизење;

4. Третирање на лозовиот насад 
со лисни ѓубрива кои содржат 
само магнезиум и калциум или со 
нивна главна застапеност на не-
дела дена пред да почне зрното 
да омекнува кај белите сорти, а 
кај црвените пред да почне да за-
црвенува и повторување по 10-14 
дена. Како извод од изнесениот 
материјал може да се каже дека 
доаѓа време кога кај одгледу-
вањето на лозата ѓубрењето ќе 
мора да се врши врз основа на 
хемиски анализи и во количество 
со кое ќе се воспостави избалан-
сираност и усогласеност на сите 
компоненти (органски и мине-
рални) во почвениот раствор за 
да се има нормален вегетациски 
тек и добивање на планираното 
количество род. l
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Стрес кај овошкитеОВОШТАРСТВО

Пишува: Дипл. инж. агр. Ламбе 
Куциноски

За својот правилен развој и пло-
доносење растенијата бараат 
и оптимални услови за развој. 

Секое отстапување од овие усло-
ви претставува помал или поголем 
стрес на самата овошка со кој таа 
треба да се избори. Овошките се 
подложни на стрес ако се одгледу-
ваат во несоодветни услови (почва, 
влага и сл.), ако се механички ош-
тетени, ако се изложени на суша, 
мраз или ако се нападнати од боле-
сти и штетници. Повеќето од овие 
несоодветни услови најчесто делу-
ваат заедно или, пак, едни фактори 
се причинители за појава на други, 
на пример, ако овошката подолго 
време била изложена на суша и не-
достиг на хранливи материи, ста-
нува осетлива на болести. И покрај 
тоа што нашата земја има идеални 
климатски услови, за жал, многу 
често не сме во можност на овошки-
те да им обезбедиме некој оптимум. 
Или барем си мислиме така. Вода-
та е основен елемент за живот и 
претставува основен предуслов за 
избегнување на стресот кај овош-
ките, а исто така осигурува доби-
вање високи и квалитетни приноси. 
Кај нас, при вакви климатски усло-
ви, недостигот на вода во текот на 
летото најчесто нема да ја исуши 
овошката, барем не оние постарите 
и здравите, но ќе влијае на тоа да се 
има помалку род, поситни плодови, 
како и послабо формирање цветни 
пупки за наредната година. Овој 
вид стрес можеме да го избегнеме 

Оптималните 
услови се 
предуслов за 
добар род

Сите живи суштества, па и растенијата што 
ги одгледуваме, најдобро се чувствуваат 
ако се одгледуваат во оптимални услови 
за нив. Секоја нагла промена на условите 
за живот за овошката претставува 
стрес. Кога растенијата се „среќни и 
задоволни“ ни даваат и плодови кои 
ги користиме за исхрана.

ако овоштарниците ги подигаме во 
близина на достапна вода, а исто 
така може да се ублажи (намали) со 
избор на сорти поотпорни на суша, 
чиишто плодови побрзо созреваат 
(пр., цреша и вишна калемени на 
магрива). Фолијарната прихрана со 
азотни ѓубрива во кои има додаток 
на микроелементи во текот на суш-
ниот период им помага на овошки-
те полесно да го пребродат стресот. 
РH-вредноста на земјиштето, исто 
така, може да предизвика стрес кај 
овошките. Ниската рН-вредност кај 
поголем број овошки доведува до 
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тоа да е отежнато примањето на не-
кои битни елементи како што се: Са, 
Мг, Р, Мо, В. Затоа киселите почви 
треба почесто да се контролираат и 
ако има потреба да се интервенира 
со внесување одредено количество 
варни ѓубрива (ако е во прашање 
ниска РН) или, пак, со внесување 
кисели ѓубрива (калциум сулфат, 
елементарен сулфур, уреа), ако во 
прашање висока РН вредност. При-
чина за појава на стрес може да 
биде и неизбалансираната исхрана. 
Недостигот на храна, како и вишо-
кот на одредени минерални мате-

рии, може да има негативни после-
дици по растот и плодоносењето 
на овошката. Неконтролираното 
внесување големи количества ми-
нерални ѓубрива доведува до непо-
требно зголемување на одредени 
елементи во земјата. Зголемената 
концентрација на еден елемент во 
почвата обично предизвикува не-
достиг на друг елемент во ткивото 
на овошката, што доведува до низа 
нарушувања кои се случуваат во 
самата овошка. Неизбалансирана-
та исхрана на овошките најдобро 
се забележува кај прекумерната 

употреба на азотни ѓубрива, која 
предизвикува зголемена бујност, а 
помала родност на овошката, како 
и зголемена осетливост кон одре-
дени болести и штетници.

Чест причинител за појава на 
стресна состојба кај овошките 
претставува и неправилната упо-
треба на средствата за заштита. Со 
употреба на несоодветни препара-
ти, со комбинирање препарати кои 
не се поднесуваат, како и со зголе-
мената доза, често пати се појаву-
ва фитотоксичност кај растенијата. 
Овошките треба да се третираат 
само тогаш кога има потреба од тоа 
и со препорака од стручни лица, 
при што задолжително треба да се 
придржуваме кон препораките на 
самиот производител, за потребна-
та концентрација и можноста за ме-
шање со други заштитни средства. 
Претераната употреба на хербици-
ди влијае на смалување на отпор-
носта на овошките на болести и 
суша, затоа што доаѓа до потешко 
прифаќање на водата и хранливи-
те елементи (Мn, Zn, B) што дове-
дува до нарушување на нормални-
от процес на синтеза на материи 
важни за нормално функциони-
рање на одбранбениот систем на 
овошките. Со одгледување тревни 
смеси во меѓуредието, во овоштар-
ниците каде што има услови за на-
воднување овозможуваме прија-
телско опкружување на коренот 
на овошките со што обезбедуваме 
нивно подобро функционирање и 
плодоносење. l
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Пишува: Ивица Велинов

Општи услови за 
одгледување аронија

Еден од најбитните моменти е 
обезбедување квалитетни садници. 
За побрз раст и род најдобро е да 
купите поголеми садници (двего-
дишни или тригодишни). Тие почну-
ваат да даваат род веќе следната 

година. Во нашава земја најдобро 
се покажаа сортите НЕРО и МЕЛА-
НОКАРПА. Аронијата расте на сека-
ков вид почва, а најдобро успева на 
сончеви предели со доволно влага 
во почвата. За да дознаете каков е 
квалитетот на почвата, потребно е 
да направите агрохемиска анализа 
на почвата. Доколку вашата почва 
не е со врвен квалитет, побарајте 
совет од некое стручно лице.

Органска материја и (pH) 
вредности на почвата

Можете да ја измените струк-
турата на почвата, со додавање 
органска материја во земјиштето 
(хумус или органско ѓубре). Зго-
леменото количество органски 
ѓубрива е еден од најбитните еле-
менти за добивање плодна почва 
за висок принос. Земјиштето треба 
да содржи од  2% до 5% органска 
материја, песокливата почва тре-
ба да содржи 2-3%, а глинестата 
почва треба да содржи од 4% до 5% 
органска материја. Слој од околу 
15-20 см органска материја (слама, 
сува трева и сл.) ја задржува вла-
гата во почвата, а воедно штеди и 
вода.

Оптималната (pH) вредност на 
почвата за нормален раст на аро-
нијата е благокисела или поточно 
pH (6-7), но толеранцијата е малку 
поголема и се движи од 5 до 8,5.

Одгледување 
аронија

Неколку битни моменти на кои треба да 
обрнете внимание за правилно одгледување на 

аронијата и за добивање максимален принос

ОВОШТАРСТВО
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Наводнување

Садниците од аронија не под-
несуваат јака и долга суша (особе-
но во првата година), но можат да 
издржат сува почва подолго од кое 
било друго растение. Доколку сака-
те максимален приход по садница, 
треба да обезбедите наводнување. 
Количеството и континуитетот на 
наводнувањето се битни исто како 
и староста на садниците, темпера-
турата и составот на почвата. Во 
најтоплите и најсушните периоди од 
годината потребно е наводнување 
еднаш до два пати неделно ( 5-10 ли-
три) по садница. На нашево поднебје 
наводнувањето со систем капка по 
капка претставува најекономичен и 
најквалитетен начин за нега на аро-
нијата. Рано наутро е најдобар пе-
риод за наводнување. Тогаш коре-
ните на растенијата се најспособни 
да примат вода, бидејќи ќелиите се 
отворени и растенијата ја прифаќаат 
утринската роса.

Не се наводнува додека сонце-
то е јако - доцна напладне или рано 
навечер е најлошо време за вода! l

www.agroklasik.mk agroklasik@gmail.com072/249-180

Proda`ba na site vidovi sadnici

LICENCIRAN OVO[EN RASADNIK

AGROKLASIK

Aronija

Orev
Le{nik
Kosten

Badem

Kru{a Kajsija 
Malina Cre{a

Jabolko
Brusnica
Borovnica

Praska

Sliva Kapina i dr.
Ribizla
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85 % од вкупното производство на јаболка во Албанија е во Корча. Околу 10% од 
земјоделците во Корча користат современа технологија за производство на јаболка 
(интензивен систем на одгледување јаболка) и започнале со примена на интегрално 
производство на јаболка. Еден од овие земјоделци во Албанија е и Арбен Ликолари од 
село Дворан од Корча. Неговото семејство со години се занимава со производство на 
јаболка. Неговото вкупно производство изнесува 60 тони јаболка, од кои 30 тони се од 
сортата „стар кинг“ и 20 тони од сортата „златен делишес“.

ОВОШТАРСТВО

Пишува: Билјана Петровска-
Митревска

Производството и пласманот на 
јаболката се една од постоја-
ните земјоделски теми на 

разговор и дискусија во есенскиот 
период. И понатаму остануваат гор-
ливите прашања зошто производ-
ство се намалува, зошто го губиме 
пласманот посебно на добропозна-
тото преспанско јаболко, зошто не се 
вложува во нови сорти и технологии 
за одгледување. Овие прашања сè 
уште се предмет на дискусија кај нас.

Од друга страна, во целиот ре-
гион се внесуваат нови технологии. 
Одамна тоа е направено во Хрватска, 
Словенија и сега најново се прави 
во Албанија. Корча е еден од најго-
лемите региони во Албанија каде 
што се произведува јаболка. 85 % од 
вкупното производство на јаболка 
во Албанија е во Корча. Околу 10% 
од земјоделците во Корча користат 
современа технологија за производ-
ство на јаболка (интензивен систем 
на одгледување јаболка) и започнаа 
со примена на интегрално производ-
ство на јаболка.

Еден од овие земјоделци во 
Албанија е и Арбен Ликолари од 
село Дворан од Корча. Неговото се-
мејство со години се занимава со 
производство на јаболка. Тој има 4 
хектари земјиште од кои 2,5 хектари 
се јаболка, а 1,5 хектари цреша. Не-
говото вкупно производство изнесу-
ва 60 тони јаболка, од кои 30 тони се 
од сортата „стар кинг“ и 20 тони од 
сортата „златен делишес“.

„Продажбата досега сме ја праве-
ле индивидуално, но ние ги започ-
навме првите чекори да продаваме 

Експанзија на 
квалитетно јаболко 
во Албанија
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Табела: Динамика на бруто-производство и снабдување со јаболко во Р. Албанија
Категорија 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Производство Mт 12,000 36,000 45,000 47,202 54,604 56,000 71,300

Увоз М Mт 28,163 22,516 15,641 12,928 17,702 11,399 11,469

Извоз М Mт 0 147 34 109 1,097 2,323 4,309

Снабдување Mт 40,163 58,369 60,607 60,022 71,209 66,399 78,460

Извоз/увоз % 0% 0,7% 0,2% 0,8% 6,2% 20,3% 37,6%

Производство / 
снабдување % 29,9% 61,5% 59,1% 78,6% 76,7% 84,3% 90,9%

Увоз/снабдување % 70,1% 38,6% 41,0% 21,5% 24,9% 17,1% 14,6%

Извор: FAO (производство), UNSTAT (увоз-извоз), *MAFCP

јаболка колективно, со мали групи 
земјоделци, односно се организи-
равме во клубови. На ваков начин 
се обезбедува техничка помош, за-
еднички и евтин откуп на репрома-
теријали и заштитни средства, но и 
продажбата е организирана и ние 
можеме да влијаеме повеќе за подо-
бра цена. Исто така, сме во план да 
формираме и кооператива, која ќе ни 
помогне уште повеќе организирано 
да настапуваме на пазарите“, објас-
нува Ликолари.

Засега пласманот во Албанија е 
најмногу наменет за домашниот па-
зар, но имаат и извоз за Косово, Бу-
гарија и Србија. И земјоделците во 
Албанија претежно произведуваат 
сорти кои се побарувани на пазарот 
за консумно јаболко а само 30% се 
произведува „ајдарет“ наменет за 
индустриско производство. Арбен 
вели дека така се ориентирани би-
дејќи цените на консумното јаболко 
се повисоки во однос на индустри-
ското јаболко.

Во текот на изминатите 12 го-
дини во Албанија производството 
на јаболка е неколку кратно зголе-
мено и увозот на јаболка се намали 
на 55,5%, како причина на зголему-
вање на домашното производство. 
Региони со највисоко ниво на про-
изводство на јаболка во Албанија 
се регионот на Корча со 3 милиони 
јаболкови стебла и 90.000 тони про-
изводство на јаболка. Потоа е ре-
гионот Дибра со 600.000 јаболкови 
стебла и 10.000 тони производство 
на јаболка, а потоа доаѓа долните 
региони (Лушња и Каваја) со 300.000 
јаболкови стебла и 7.000 тони про-
изводство на јаболка. Владата на 
Албанија, исто така, го стимулира 
развојот на јаболкопроизводството 
преку субвенции за подигање нови 
јаболкови овоштарници, воспоста-
вување систем за наводнување 
капка по капка, набавка на земјо-
делска механизација, заштита од 
град со мрежи, како и изградба на 
објекти за складирање.

„Она што им го препорачувам на 
јаболкопроизводителите во реги-
онот е да произведуваат сорти кои 
се барани на пазарот, да не се пла-
шат да инвестираат во нови техно-
логии и да настапуваат на пазарот 
организирано, со цел да ги зголемат 
своите приходи“, вели Арбен.

AgriNet е невладина организа-
ција со седиште во Корча, Албанија. 
Таа работи на проекти кои им пома-
гаат на земјоделците да се разви-
ваат, посебно во делот на едукација 
за производство и обезбедување 
бизнис-релации помеѓу јаболкоп-
роизводители и преработувачи и 
размена на информации од бизнис 
и едукативен карактер. 

 ФФРМ започна да соработува 
со нив преку заеднички проекти кои 
се имплементираат со поддршка на 
Шведската организација We Effect 
и заедничка цел е да се помогне 
регионалниот економски развој 
со акцент на малите земјоделци. 

Според AgriNet, за да се овозмо-
жи регионален развој во делот на 
земјоделското производство, треба 
доста да се работи и да се сорабо-
тува на земјоделскиот маркетинг и 
организирање на земјоделците во 
кооперативи. l

Фабрика за 
производство  на 

органски сок од 
јаболка во Корча





Секој нов претплатник добива комплет од пре-
тходно објавените изданија на списанието. 
Едноставен и брз начин на претплата

1. Пополнување на уплатница и плаќање во 
банка

2. По уплатата контактирајте ја редакцијата 
на списанието „Моја земја” на телефонот 
070 937 132. 

Контакт лице Благојче Најдовски сè со цел да 
се ажурира вашата адреса за домашна доста-
ва на списанието.
Уште побрзо и едноствно
Претплатување во петте регионални канцела-
рии на ФФРМ во Скопје, Прилеп, Гостивар, 
Кочани и Струмица.
Може да уплатите за 
> шестмесечна претплaта- 300 денари
> годишна претплата-550 денари

Претплата на 
„Моја земја”

Доколку сакате да добивате „Моја земја’’,  
единствено списание за земјоделство и рурален 
развој може да се претплатите и да станете дел 

од актуелните збидувања во аграрот.

Според Статутот на ФФРМ, постојат 
два типа на членови во ФФРМ:

Групни членови - регистрирана и 
оперативно и финансиски активна 
група на фармери - земјоделски 
здруженија, регионални и национални 
сојузи, земјоделски задруги и/или 
трговски друштва формирани од 
земјоделски здруженија

Индивидуални членови - Секој жител 
на Македонија, инволвиран или 
заинтересиран за земјоделството кој 
го исполнува основниот критериум 
- да е евидентиран фармер во 
Единствениот Регистар за земјоделци 
на МЗШВ, или е член на земјоделско 
стопанство. 
Индивидуалниот член може да 
одлучи дали ќе членува во некоја од 
социјалните мрежи на ФФРМ.

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:  
ФФРМ - Главна Канцеларија
ул „Христо Смирненски“ бр 15, 
1000 Скопје
Тел/факс: 389-02-3099-042

Како да станам член 
во ФФРМ
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Како до подобрување 
на конкурентноста на 
млекопроизводството 

во Македонија?
Во овој напис ќе се осврнеме на решенијата што ги нуди иницијативата 

„Да одгледуваме повеќе пченка“ на Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, 
а која е поддржана и со средства алоцирани во националниот буџет за националната 
програма за финансиска поддршка на руралниот развој

МЛЕКОПРОИЗВОДСТВО

Пишува: Мартин Трајчев, Проект на 
УСАИД за експанзија на мали бизниси

Во моментов, цените на земјо-
делското производство се на 
најниското ниво во послед-

ните седум години, а овој факт се 
однесува и на цените на сурово-
то млеко. Европските фармери се 
соочуваат со сериозни проблеми 
со пласманот, а со тоа и со цена-
та на млекото. Сè почесто се слу-
чува и затворање на фармите. 
Трите најважни причини за оваа 
ситуација се војната во Украина, 
односно санкциите кон Руската 
федерација, преполовувањето на 
побарувачката на млеко од Кина 
во само една година (пред неполн 
месец беше отворена фарма со 
100.000 крави, тренд кој се очеку-
ва не само да продолжи, тука и да 
го зајакне своето темпо) и конечно, 
укинувањето на квотите во ЕУ, што 
драматично ја зголеми понудата и 
влијаеше на цената на млекото која 
во просек изнесува 30 евро центи. 

Со цел да се заштитат европ-
ските фармери, Европската коми-
сија веќе воспостави нова интер-
вентна мерка со која се очекува да 
бидат откупени 50.000 тони путер и 
109.000 тони млеко во прав, од кои 
дел, несомнено, ќе завршат кај ма-
кедонските преработувачи, што ќе 

влијае на домашните цени. Овие 
проблеми со одржувањето на кон-
курентноста веќе почнаа да се пре-
леваат и во Република Македонија 
и оттаму вредно е да се разгледаат 
сите опции кои можат да обезбедат 
опстанок на македонското произ-
водство.

Сточна храна Сеп - 2015 (евра/тон) Авг - 2015 (евра/тон) Сеп - 2014 (евра/тон)

Соја (Аргентина) 343 351 445

Соја Хипро 340 349 445

Маслодајна репка 246 248 246

Пченка 185 190 201

Пченица 148,5 159 163

Јачмен 133,7 / 151
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Во овој напис ќе се осврнеме на 
решенијата што ги нуди иницијати-
вата „Да одгледуваме повеќе пченка“ 
на Проектот на УСАИД за експанзија 
на мали бизниси, а која е поддржа-
на и со средства алоцирани во на-
ционалниот буџет за националната 
програма за финансиска поддрш-
ка на руралниот развој. Преку оваа 
иницијатива досега беа поставени 
280 системи капка-по-капка на по-
лиња со пченка и сончоглед од еден 
хектар за демонстрација на нивната 
ефективност во зголемувањето на 
приносите. Благодарение на добри-
те резултати кои беа постигнати во 
изминатите две години, голем број 
фармери самите инвестираа во кап-
ка-по-капка наводнување и поста-
вија системи на вкупно 361 хектар со 
пченка и сончоглед, од кои 160 беа 
кофинансирани преку националната 
програма 50/50.

Имено, и оваа година се очекува 
постигнување извонредни прино-
си на пченката за зрно (13 т/ха) и за 
силажа (80 т/ха), но и на приносите 
на сончогледот кај кои има зголему-
вање за 100% над националниот про-
сек. Највисоките приноси на пченка 
постигнати со капка-по-капка на-
воднување во Македонија се 20 т/
ха зрно и 120 т/ха силажа. Со зголе-

мувањето на приносите правопро-
порционално се намалува и цената 
на самиот производ, па оттаму, ки-
лограм пченката кој на европските 
берзи во септември чинел 11,4 дена-
ри (цените се наведени во табелата 
подолу), а во Република Македонија 
12 денари, може да се произведе по 
цена од 4 денари за пченка во зрно 
и 0,4 денари за силажа (која во мо-

ментов на пазарите се продава по 
3,5 денари/килограм) со примена на 
капка-по-капка наводнување и ѓу-
брење преку системот.

Применувањето на овој тип на-
воднување за намалувањето на 
производната цена на пченката, сон-
чогледот и фуражните култури е еден 
од малкуте начини за задржување 
на конкурентноста на македонските 
млекопроизводители. Во разговори-
те со Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство 
беше постигната начелна согласност 
парите алоцирани за набавка на сис-
теми капка-по-капка за горенаведе-
ните култури да бидат значително 
зголемени во 2016 година, а исто-
времено истата да биде проширена 
со подмерки преку кои ќе може да 
се набави и соодветна механизација 
за поефективно одгледување пчен-
ка, како што се модерни редосеалки, 
сушари, опрема за бунари за регио-
ни кои не се покриени со системи за 
наводнување итн. Оваа поддршка 
ќе им овозможи на поголем број на 
земјоделци да набават системи кап-
ка-по-капка по поволни цени. l

Сушара за пченка во зрно Оптичка редосеалка
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Пишува: дипл. инж. агр. Ламбе 
Куциноски

ЛЕСКОВАЧКА ДУЊА

Стеблото на лесковачката дуња 
во почетокот на растот е бујно, но 
штом почне да раѓа, бујноста му се 
намалува и се оценува како средна. 
Круната е широка, округла, со нава-
лени гранки кои под товар на родот 
се навалуваат до земја. Доста е от-
порна на болести и штетници (ос-
вен вируси). Рано прородува, раѓа 
редовно и обилно и тоа претежно на 
кратките родни гранчиња. Плодот 
кај лесковачката дуња е јаболчест, 
кружен, рамен или ребрест, со кру-
пен до многу крупен плод (200-500 
г). Покожицата на плодот во полна 
зрелост е лимоново жолта, месото 
е ситно зрнесто, кисело-слатко, со 
фина арома. Плодовите имаат до-
бра транспортабилност, созреваат 
во средината и крајот на октомври. 
Недостаток кај оваа сорта е лесно-
то паѓање на плодовите под дејство 
на ветер, ситни плодови на лоши 
земјишта и др.

ВРАЊСКА ДУЊА 

И кај оваа сорта стеблото во по-
четокот на родноста е бујно, а потоа 
бујноста се намалува. Скелетните 
гранки излегуваат под остар агол и 
кога ќе почнат да раѓаат од полови-
ната во форма на лак се виткаат кон 
земјата. Листот на врањската дуња 
е широк и крупен, јајчест, неназа-
бен, со интензивна зелена боја. Има 
крупен и убав цвет, плодот е крупен, 
со тежина 400 - 1500 г, а може и по-
веќе. Има крушковидна форма и е 
повисок отколку широк. Покожица-
та е со средна дебелина, мазна, со 
жолта боја, со карактеристичен 
мирис во полна зрелост. Месото 
на плодот е бледо жолто, помалку 
сочно, трпкаво слатко накај кисело, 
со доста камени ќелии. Во целина, 
квалитетот на плодот е добар. Се 
бере од средината до крајот на ок-
томври, а за преработка може и по-
доцна. Главна мана на оваа сорта 
е тоа што месото на плодот брзо се 

распаѓа при готвење и формата на 
плодот не е најпогодна за индустри-
ска преработка.

ОПРАШУВАЊЕ

Во поглед на опрашувањето има-
ме автофертилни (самооплодни), де-
лумно самооплодни и автостерилни 
(самобесплодни) сорти. Поради тоа, 
за успешно опрашување при поди-
гање насади од дуња потребно е да 
се застапени најмалку две сорти. За 
опрашувањето да биде што подобро, 
потребно е во близина на насадот 
или во самиот насад да има барем 
две кошници со пчели на хектар по-
дигнат насад.

Дуњата може да се размножува 
со семе, резници, положници со на-
грнување, изданоци и со калемење. 
Масовно производство на садници 
од дуња се произведува исклучиво 
со калемење, и тоа со окулирање 
на заспана пупка, проста спојка и 
со спојување отстрана. Формата на 
круната кај дуњата може да биде 
подобрена пирамидална, котлеста, 
неправилна палмета со коси гранки, 
витко вретено или пилар систем.

Дуњата раѓа на кратки, вити и 
долги гранчиња. Кратките гранчиња 
не се кратат зашто родните пупки се 
наоѓаат на врвот и тие за 3-4 години 
се изродуваат. Па, поради тоа по-
требно е да се има прираст на кој ќе 
се формираат нови родни гранчиња. 
Витите родни гранчиња по правило 
не се кратат, туку само се прореду-
ваат. Летната резидба кај дуњата 
дава добри резултати.

Има повеќе сорти на дуњи: Шампион, 
Пазарџиска, Триумф, Пловдивска, 
Чешка дуња и др. Кај нас најчесто се 
среќаваат Лесковачката и Врањската 
дуња, а поретко други сорти. 
Перспективни сорти се: Асеница, 
Хемус, Мамутова, Мехелница и др.

ДуњаОВОШТАРСТВО

Подигање 
насад од 
дуња
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Растојанието помеѓу редовите и 
во самиот ред зависи од повеќе фак-
тори и тоа од: подлогата, бујноста на 
сортата, начинот на одгледување, 
еколошките услови и др. Во пракса 
се среќаваат растојанија од 4 до 6 
м помеѓу редовите, а во редот 2,80 

- 4,50 м. За подобро опрашување во 
насадот треба да се направи распо-
ред на главната сорта со сортите оп-
рашувачи. Пожелно е главната сорта 
да не биде оддалечена повеќе од 15 
м. Тој може да биде 6:2:2 или 4:2:2 
или 4:1:1. Како и кај другите овошни 
видови, така и кај дуњата, при поди-
гање насад треба да се извршат сите 
агротехнички мерки од чистење на 
теренот, риголовање, орање, рам-
нење, маркирање и засадување.

ЃУБРЕЊЕ КАЈ ДУЊАТА

Младите стебла до петтата го-
дина се прихрануваат поединечно 
со по 0,2 - 0,5 кг КАN и со 0,5 - 1,2 кг 
NPK ѓубрива во комбинација 10:12:26 
по стебло. Кај постарите насади 
прихраната се врши со 200-400 кг/
ха KAN и 400-600 кг/ха NPK. Оваа 
прихрана се врши наесен и рано на-
пролет. Како и другите овошни ви-
дови, и дуњата добро реагира на на-
воднување. Во текот на вегетацијата 
пожелно е да се извршат неколку 
наводнувања. Првото наводнување 
се изведува рано, за време на от-
ворање на пупките, второто се пре-
порачува пред крајот на јунското 
опаѓање, третото во јули и четвртото 
во август, кога плодовите и леторас-
тите растат интензивно.

заштита е ограничена, сопствени-
ците при појава на оваа болест по-
требно е да ги известат надлежните 
служби. 

Монилија кај дуњата (Monillia 
Frugtigena, Sklerotinia cydoniae). Гус-
тото садење и големата влажност 
во периодот на цветање се посеб-
но погодни за појава на оваа болест. 
Симптомите најпрво се јавуваат на 
младите лисја, кај кои се појавуваат 
темни пеги по должината на нервите, 
а подоцна и помеѓу нив. На овие пеги 
се создава превлака со специфичен 
мирис, тоа се конидии кои ја шират 
заразата на цветовите, младите пло-
дови и ластари. Младите плодови по-
црнуваат, се мумифицираат и оста-
нуваат на гранчињата. Најефикасен 
начин на заштита е превентивното 
прскање. Првото прскање се изве-
дува пред цветање, второто за време 
на полно цветање, додека третото е 
по прецветувањето. Наесен пожел-
но е да се соберат заразените лисја, 
врвовите на гранчињата и мумифи-
цираните плодови и да се запалат. l

БОЛЕСТИ

Како и другите овошни видови, 
така и дуњата ја напаѓаат болести и 
штетници. Од болестите кои предиз-
викуваат поголеми штети се: бак-
териска пламеница, монилија. Од 
другите болести треба да се спомнат 
и пегавоста на лисјата и пепелница-
та. Дуњата ја напаѓаат и голем број 
штетници како што се: прасковиот 
свиткувач, јаболковиот свиткувач, 
зелената лисна вошка, рунтава буба, 
цветојадот, минери и др.

Бактериската пламеница (Erwin-
iaamylovora) е болест што го напаѓа 
целото стебло, цветовите, листовите 
и ластарите. Заразените делови брзо 
венеат, се сушат и така остануваат 
на гранчињата. Карактеристично за 
оваа болест е појавата на „пастирски 
стап“ на ластарите и лачење ексудат 
во вид на млечни капки кои подоцна 
формираат сребреста превлака. Бо-
леста се шири во текот на целата ве-
гетација со помош на инсекти, дожд, 
приборот за резидба. Хемиската 
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Пишува: Дипл. зем. инж. Ранкица 
Божиноска

Фацелијата е едногодишно рас-
тение кое потекнува од Амери-
ка, а во Европа е внесена во по-

четокот на 19. век. Наликува на плевел 
и расте 60-90 см. Почнува да се раз-
гранува во долниoт дел на стеблото и 
на секоја гранка се наоѓаат гранчиња 
со ситни цветови. Цветовите се вио-
летови во горниот дел на растението, 
а во долниот дел се бели. Едно расте-
ние на фацелија содржи 5.000-7.000 
цветови.

Фацелијата е легуминозно расте-
ние што значи дека на нејзините ко-
рени се наоѓаат бактерии кои имаат 
способност да го врзуваат азотот од 
воздухот. Коренот е густ и продира на 
длабочина од 70 см со што ја подоб-
рува структурата на почвата. Целото 
растение може да се заора по завршу-
вање на цветање, со што е погодна за 
зелено ѓубрење (сидерација) на ово-
штарниците и лозјата.

Фацелијата успева на сите типови 
почва, но поради ситното семе бара 
квалитетно подготвена почва за се-
идба. Отпорна е на слаби мразеви (до 

-5 степени), па може да се посее до до-
цна есен за да може семето да никне 
рано напролет.

Сеидба на фацелија

Фацелијата може да се сее во секој 
период од годината само ако времето 
е поволно и ако почвата е добро под-
готвена. Најчесто се сее од февруари 
до мај, но најдобро е да се сее во март 
бидејќи во почвата има доволно ко-
личество влага и сè уште нема интен-
зивен пораст на плевели, со што не е 
потребно дополнително окопување 

или употреба на хербициди кои се 
непожелни при производство на мед. 
Ако е посеана во тоа време, пчелите ќе 
можат да ја искористат како паша.

Се сее на длабочина од 1,5 до 2 
см со редово растојание од 20 см. За 
сеидба се користи 5-10 кг/ха семе во 
зависност од рокот на сеидба и од 
квалитетот на подготовка на почвата. 
За зелено ѓубрење (сидерација) се 
користи нешто поголемо количество 
семе.

Нега на посевот 

При доцна сеидба (почеток на 
јуни), пожелно е по сеидбата почва-
та да се натапка за да се овозможи 
подобар контакт помеѓу семето и 
почвените честички. По никнување-
то посевот има брз вегетативен по-
раст и ги загушува сите плевели 
така што нема потреба од употреба 
на хербициди.

Намена на фацелија

Фацелијата може да се одгледу-
ва за разни намени, и тоа за произ-
водство на зелена сточна храна, за 
силажа, сено, како култура за зелено 
ѓубрење (сидерација) и претставува 
одлична пчелна пашакаде според има 
издашност од 1000 килограми мед 
од еден хектар површина е и е една 
од најмедоносните култури зедно со 
багремот а медот е првокласен со од-
лична арома. Најчесто се користи ком-
бинирано, како медоносна култура и 
за зелено ѓубрење (сидерација).

Фацелијата се смета за нематодна 
култура, па е многу користена за одр-
жување на педохигиената на почвата 
и доведува до намалување на нема-
тодите во почвата. Според хранли-
вата вредност, фацелијата е слична 
на слаба детелина. Во поново време, 
фацелијата се користи како заштитна 
култура во улога на акумулирање го-
лемо количество азот.

Фацелијата се сее како втора 
култура бидејќи во текот на својата 
вегетација произведува големо коли-
чество азот (и до 150 кг/ха азот), а тоа 
е можно бидејќи за кратко време фор-
мира голема лисна маса. Поради го-
лемата содржина на азот во растение-
то по заорувањето фацелијата брзо се 
разградува во почвата. Поради тоа се 
заорува две недели пред сеидбата на 
наредните озимни култури или доцна 
наесен (ноември) во случај следна-
та култура да е пролетна. Со доцното 
орање наесен, кога температурата 
ќе падне под 8 Целзиусови степени, 
оневозможена е микробиолошката 
активност во почвата и измивањето 
на минералниот азот кој настанува 
поради разградување на заораната 
растителна маса. l

Фацелијата може да се одгледува за различни намени, и тоа за производство на зелена 
сточна храна, силажа, сено, како култура за зелено ѓубрење (сидерација) и претставува 

одлична пчелна паша. Според хранливата вредност, таа е слична на слаба детелина.

ФАЦЕЛИЈА
Phacelia tanacetifolia

Легуминозни растенијаПОЛЕДЕЛСТВО
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Пишува: Моника Ристеска

Во иднина најверојатно намес-
то да ги бркаме инсектите 
од нашата трпезариска маса 

згрозени од нив и со задоволство 
ќе ги покануваме на нашата чинија. 
Земајќи го предвид фактот дека 
бројот на жители на планетава до 
2050 година ќе достигне бројка од 
девет милијарди, организацијата 
за храна и земјоделство на Обеди-
нетите нации (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations 

- FAO) пред десетина години се за-
интересирала за пронаоѓање ал-
тернативни извори за храна. Екс-
пертите од ОН во борбата против 
намалувањето на природните ре-
сурси, промовираат ново мени, кое 
е богато со протеини, а вклучува: 
ларви на жар, скакулци на скара 
или пржени термити итн. 

Поради тоа што половина ми-
лијарда од луѓето на оваа планета 
гладуваат, FAO направи список од 
1.000 инсекти што може да се јадат 
и започна со кампањата за нив-
но промовирање. Треба да имаме 
предвид дека бројот на инсектите 
што можат да се јадат е многу пого-
лем и дека секојдневно расте, како 
што напредуваат истражувања-
та. Сите прехранбени инсекти се 
многу хранливи и во себе содржат, 
пред сè, многу протеини, незасите-
ни масни киселини и други масти, 
минерали од кои најмногу железо и 
цинк, витамини и доволно калории, 
растителни влакна и јаглехидрати. 
Друга нивна предност е тоа што 
лесно и брзо се размножуваат, ев-
тини се за производство, може да 
се одгледуваат на многу мал прос-
тор и во краток временски период 
произведуваат огромно количе-
ство органски материи. 

Во природата најмногу се раз-
множуваат токму во чисти обла-
сти - незагадени со пестициди, 
истакнуваат од FAO. Инсектите, 
исто така, имаат голема улога во 
преработката на отпадот и штал-
ското ѓубре. Поради бројните пози-
тивни страни на производството на 
прехранбени инсекти, експертите 
сметаат дека значајно ќе се намали 
загадувањето на земјата и водата 
и емисијата на штетните гасови во 
атмосферата - најчестите пробле-
ми поврзани со интензивното сто-
чарство. Многу од прехранбените 
инсекти се отпорни на недостиг 
на влага, па затоа им треба значи-
телно помалку вода во споредба со 
другите животни.

За многубројните жители од 
Африка, Азија и Латинска Амери-
ка, инсектите не се нешто ново и 
тие се дел од секојдневната ис-
храна, најчесто поради тоа што 
во некои од тие предели рибите и 
месото се поретко застапени. Исто 
така, постојат историски податоци 
дека ваков начин на исхрана бил 
присутен и на европското копно 
во Стара Грција и Рим. Развојот на 
сточарството и живинарството ги 
променил навиките во исхраната и 
токму затоа употребата на инсекти 
во некои делови од светот е (под)
заборавена.

Најсериозните истражувања 
се фокусирани на проучувањето 
на можностите во секојдневните 
оброци да се воведат разновид-
ни прехранбени инсекти. Екипи-
те од ентомолошки, агрономски 
и нутриционистички експерти се 
собрале околу Институтот во Ваге-
ниген во Холандија и „Нордиската 
лабораторија за храна“ во Данска, 
со цел да ја испитаат нутритив-
ната вредност на инсектите и да 
измислат мени кон кое лесно би 
се прилагодиле луѓето ширум све-
тот. Неодамна во Вагениген била 
организирана дегустација на овие 
производи, а во промоцијата на 
исхраната со инсекти од самиот 
почеток на истражувањето е вклу-
чен еден од најпознатите рестора-
ни во Данска.

Инсектите претставуваат ал-
тернативен извор за производство 
на брашно - идеален начин за пре-
работка на јадливите инсекти на-
менет за луѓето кои имаат големо 
гадење од нив. Научниците велат 
дека високопротеински брашна, 
исто така, може да бидат произ-
ведувани токму од прехранбените 
инсекти. Луѓето кои имаат проба-
но инсекти тврдат дека тие имаат 
нежен и пријатен вкус на кој чо-
вечките сетила многу брзо и лесно 
се навикнуваат. l

Прехранбени инсекти АЛТЕРНАТИВА

Како што глобалната популација е во постојан пораст, така се 
зголемуваат и потребите за протеини за коишто експертите 
се сомневаат дека ќе бидат задоволени од страна на месната 
индустрија. Затоа земјите во развој имаат потреба од 
алтернативни извори на храна

Како да се засити 
глобалниот глад? 
Инсекти што  
се јадат!
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Работата што треба да се вложи во пчелните друштва по завршувањето на последниот 
медособир и вадењето на медишните наставци е со цел да создадеме најдобри услови 
за успешно презимување на пчелните друштва

Пчелните 
друштва по 
последниот 
медособир

ПЧЕЛАРСТВО

Пишува: Раде Каранфиловски

Оваа грижа за пчелните друштва 
временски започнува различно, 
во зависност од местоположбата 

на пчеларникот и пашата околу него. 
Семејствата кои не се добро подгот-
вени во есента нема да дадат добри 
резултати наредната пролет и покрај 
големиот труд вложен во самата про-
лет. Тука важи народната поговорка 
што често ја споменуваме „она што ќе 
посееш, тоа и ќе жнееш“. Најголемата 
грешка што ја прават многумина пче-
лари е тоа што не обезбедуваат довол-
но храна за успешно презимување.

Многу важно е за секој пчелар кој 
сака да стане успешен да не дозво-
ли пчелите да го намалат и сосема да 
престанат со развојот, веднаш по за-
вршувањето на последната паша и 
да ги остави пчелите безработни да 
лежат на полеталката и да се теши со 
тоа што во кошницата има доста пчели. 
Тие пчели по престанокот на пашата се 
доста стари и ако се многубројни на-

брзо ќе исчезнат и нема да ја дочекаат 
пролетта, а тоа значи дека во пролетта 
друштвата ќе бидат многу слаби, со 
малку пчели, бидејќи повеќето изум-
реле во зимата. 

Пчеларите кои пчеларат во пла-
нинските предели најчесто ги вадат 
медишните наставци доста доцна, би-
дејќи до доцна има медлика, па често 
пати доаѓа до блокирање на рамките 
и матицата нема каде да несе или тој 
простор е доста мал за легло. За да не 
дојде до оваа работа, уште во август 
треба да се исцедат (центрифугираат) 
барем две рамки од средината, а сло-
бодните (празни) ќелии да ги занесе 
матицата. Ова го велам за друштвата 
кои се со едно плодиште. Ако се ра-
боти за повеќекатни кошници, тие се 
ротираат. Има години кога пчелите 
тешко се качуваат во медиштата. Во 
ваков случај многу порано од август се 
прави простор за несење на матицата 
или со одземање на полните рамки со 
мед или со додавање сатни основи или 
центрифугирање на дел од блокирани-
те рамки. 

Ова е време кога пчелите го пре-
несуваат медот од крајните рамки 
во кошницата кон средината и ги по-
полнуваат празните ќелии од кои се 
испилени пчелите. Време е да се из-
врши главниот есенски преглед кој ја 
опфаќа целокупната состојба во кош-
ницата: количеството мед, бројноста 
на пчелите, состојбата и виталноста 
на матицата, вадење барем една рам-
ка откај поларната страна во плодиш-
тето од кошницата. Кога во ова време 
ќе забележиме доста трутови во кош-
ницата или трутовско легло, тоа зна-
чи дека друштвото е обезматичено и 
треба да се преземат мерки за негово 
нормализирање. 

Квалитетот на матицата е од огро-
мно знаење за успешно презимување 
на пчелните друштва. Пчелите прези-
муваат добро кога имаат матица и се 
собираат околу неа во клубе. Друштва-
та без матица не формираат густо клу-
бе и можат да се поделат на два дела 
или да се распрскаат во кошницата 
и да изумрат од студ. Безматичните 
друштва трошат многу мед и најчес-
то страдаат од пролив (ноземоза). Тие 
постојано јадат мед и без потреба. 

Квалитетното презимување и 
брзиот пролетен развој се директно 
поврзани со квалитетот на матица-
та. Матицата многу често се случува 
да почне да несе уште во зимата, во 
јануари или февруари, а тоа е можно 
ако матицата е многу млада, витална, 
плодна и неоштетена од прекумерни и 
неконтролирани заштити од вароата. 
Млада матица може да направи пауза 
само неколку недели од несењето во 
зимскиот период. Треба да се обрне 
големо внимание и на средствата за 
заштита од вароата. Овие средства 
многу ја истоштуваат и ослабуваат 
матицата, така што таа по втората 
година изгледа многу остарено, ис-
тоштено и слабо несе. Пчелите работ-
нички во својот живот можат да бидат 
изложени еднаш до два пати на заш-



ОКТОМВРИ 2015 | 31  

тита од вароата, а матицата во својот 
живот е изложена на повеќе зашти-
ти со што таа станува неспособна за 
својата работа. За да не се прави го-
лема штета на матицата од заштити-
те, треба да заштитуваме со органски 
средства за заштита кои не се толку 
опасни, ни за пчелите, ни за матицата 

– секоја заштита е отров. Средства за 
појачување на несењето на матицата 
не треба да се употребуваат бидејќи и 
тие ѝ штетат. Да се вратиме наназад и 
да потсетиме дека пчелите се 60 ми-
лиони години на земјата пред човекот, 
па тогаш никој не ја терал матицата 
позасилено да несе со никаква хе-
мија, а пчелните друштва биле неве-
ројатно витални и јаки. Тоа ни кажува 
дека никакви други третирања, освен 
за заштита на пчелите од вароата, не 
се потребни. Кога се работи со пче-
лите, секогаш треба да се запрашаме 
дали тоа што им го правиме на пчели-
те го прават и самите во природата? 
Ако одговорот е НЕ, тогаш да не им го 
правиме тоа. Ова кажува дека треба 
да ги ослободиме пчелите од оковите 
што сме им ги ставиле, да им пружи-
ме чиста околина и да им оставиме 
доволно квалитетна храна. Да им по-
могнеме на пчелите, бидејќи во голем 
дел во светот се во изумирање. 

Смртноста на матицата во зима 
многу зависи од нејзината старост, а 
кај едногодишните матици таа е 0,2%, 
кај двегодишните 3%, а кај тригодиш-
ните 10% или ако ги споредиме едно-
годишните и тригодишните, смртнос-
та кај тригодишната е за 50% поголема. 
Тригодишна матица се смета онаа која 
презимила три зими. За да се избегне 
смртноста на матиците во зимниот пе-
риод, тие треба да се менуваат на се-
кои две години, а менувањето треба да 
се изврши пред менувањето на некоја 
главна паша и најдобро е замената да 
се изврши со зрел матичник. Зрел ма-
тичник значи дека додека излезе ма-
тицата и се оплоди, ќе се направи би-
олошка пауза во друштвото (без легло) 
кога нема легло за одгледување. По-
добро ќе биде да е искористена глав-
ната паша и приносите ќе бидат по-
големи. Друга добра работа е тоа што 
со биолошката пауза биолошки ја на-
малуваме вароата, а да не зборуваме 
за продолжување на животниот век на 
пчелите. Оваа биолошка пауза е многу 
важна, бидејќи пчелите кои не одгле-
дуваат легло, иако не се зимски, можат 
да живеат повеќе од 7 месеци. 

Есенското прихранување не е по-
желно за пчелите, бидејќи сахарозата 
(шеќерот) многу ги истоштува и ста-

рее при неговата преработка. Кога во 
друштвата нема доволно храна во ова 
време, добро е да се додаде некоја хра-
на со мед од резервите направени во 
пролет или да се одземе некоја рамка 
со мед од друштвата кои имаат повеќе 
храна. За нашите простори, 12-16 кг 
мед се доволни за успешно презиму-
вање и пролетен развој на друштвата. 
Пчеларот не смее да си дозволи пче-
лите да гладуваат или да штедат хра-
на, бидејќи во пролетта штедењето го 
забавува пролетниот развој. Секогаш 
во друштвата треба да има околу 7 кг 
резерви храна, а тоа е околу две убаво 
полни рамки Д. Б. или три рамки Л. Р. 

При зазимувањето на пчелите на 
нашите пчеларници, во исто време се 
врши и БОНИРАЊЕ кое се состои од:

1. Друштвото кое има многу пчели, 
а речиси нема никакви резерви 
на храна за зимата, се меша со 
друштво кое има доволно храна, а 
нема доволно пчели;

2. Од ваквите друштва се одзема-
ат рамки со зрело легло и им се 
додаваат празни рамки, но не 
пресно изградени за несење на 
матицата, а таа да се покаже како 
вредна, да не биде тивко замене-
та, несе засилено; 

3. Ваквите друштва, за да дадат по-
веќе пчели, треба да се прихрану-
ваат редовно и обилно. 

Во сите погоре споменати случаи, 
матицата се ништи бидејќи таквата 
линија на пчели не вреди да се пома-
га со храна – истото ќе го прави и во 
наредната година. Мое мислење е 
дека во нашиот крај некои матици од 
пчеларниците кои се близу до грчката 
граница се оплодуваат со трутови од 
италијанска раса кои се од таа страна 
на границата во лето, а ги има доста 
и доаѓа до мелезење на друштвата. 
Светлите и новоизградени рамки се 
отстрануваат од средината на пло-
диштето кон крајот, а во пролет се 
враќаат во средината.

Кога се работи со пчели во пла-
нинските предели каде што има многу 
медлика, треба да се внимава најтеш-
киот дел од зимата да не го поминат 
на мед од медлика. Некои тоа го пра-
ват на тој начин што во август ги при-
хрануваат пчелите со шеќерен сируп, 
со цел најдолу од медната капа да се 
формира еден слој (прстен) од неколку 
сантиметри со мед од сахароза прера-
ботена од пчелите. 

Овој мед од прстенот во зимата 
им служи на пчелите за создавање 
топлина, а не остава остатоци во де-
белото црево кај пчелите и со ова во 
голема мера се избегнува ноземозата. 
Ако ваквиот мед стигне за исхрана до 
почетокот на февруари, опасноста од 
пролив е избегната, а задржана е ви-
талноста на пчелите. 

За да не го правиме погореопиша-
ното, бидејќи во органското пчелар-
ство со нашиот шеќер (неоргански) не 
е дозволена прихрана и да ја избегне-
ме медликата, во зимата постапуваме 
на следниот начин:

1. Во почетокот на мај, двете добро 
занесени рамки, по можност со за-
печатено легло, ги тргаме на двете 
бочни страни во плодиштето како 
последни. Набрзо по испилување-
то на леглото, пчелите овие рамки 
ќе ги наполнат со мајски мед и пер-
га. Ваквата постапка може да се 
направи и со повеќе од две рамки. 
Вака полни, рамките со запечатен 
мед и перга стојат по краевите на 
кошницата, сè до зазимувањето на 
пчелите;

2. За време на зазимувањето ги 
префрламе и двете рамки од кра-
евите во средината на кошница-
та. Ваквите рамки често пати се 
блокирани со мед до долу;

3. За време на зазимувањето вака 
полните рамки ги отпечатува-
ме од долната страна во форма 
на полукруг, а отпечатениот мед 
пчелите набрзо ќе го разнесат на 
соседните рамки на клубето; 

4. На ваков начин без прихрана сме 
обезбедени со мајски мед за за-
зимување, кој тешко кристализи-
ра, не остава многу остатоци во 
дебелото црево, има цветен прав 
во себе и е одличен за презиму-
вање и за брз пролетен развој; 

5. Сме ги поштедиле пчелите од 
додатно оптоварување и прерана 
смрт од преработката на шеќерот.

Кога се вадат медишните наставци, 
ако на кошниците има подвижна под-
ница, добро е да се стават најдолу на 
подницата, а над нив плодиштето со 
пчелите. На овој начин ќе ги зашти-
тиме пчелите од директен продор на 
ладниот воздух врз клубето. l



Пчеларски 
платформи

ИновацииПЧЕЛАРСТВО

Пишува: Благојче Најдовски

Изменетите климатски услови 
со чести климатски екстреми, 
суши, нагли промени на вре-

мето неповолно се одразуваат врз 
приносот на мед. Стационарното 
пчеларење, на едно место, без се-
лење, е проблем за пчеларите, затоа 
што во просек тие имаат три лоши 
сезони, а една добра. Оттука се ја-
вува потреба од селење на пчелните 
семејства затоа што како никогаш 
досега медот има добра цена, но 
нема мед. Сепак селењето е тешка 

физичка активност и многумина од 
пчеларите не се обидуваат да селат.

Практично решение на овој 
проблем е користење контејнери и 
платформи при што пчелните се-
мејства во текот на целата година 
се ставени на платформа, а истите 
се транспортираат со специјални 
приколки. Инвестицијата не е мала 
ако се земе предвид дека само дво-
оскина приколка чини од 2.000 до 
4.000 евра и дополнително цената за 
изработка на една или повеќе плат-
форми. На пазарот може да се најдат 

и специјални типски платформи со 
приколки кои чинат над 5.000 евра, 
комплет приколка со платформа на 
кои има од неколку до триесетина 
пчелни семејства.

Овој начин на селење е многу 
практичен и доколку се направат 
повеќе платформи, една приколка 
може да опслужува повеќе плат-
форми. Ова го прави овој систем 
исплатлива инвестиција, а изработ-
ката на платформите е едноставна, 
бидејќи може да се направи на прин-
ципот направи сам. l

Старата поговорка вели дека „медот се раѓа на оската 
од тркалото“ денес сè повеќе има значење.
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Раса за тов ГОВЕДАРСТВО

Пишува: Дипл. инж. агр. Јелица 
Бешлиќ

Расата херефорд е создадена во 
истоимената покраина во Ан-
глија, а потекнува од автохто-

ното крупно говедо со црвена боја и 
долги рогови. Со примена на методот 
на селекција и со одгледување во 
сродство, група одгледувачи во 18. 
век добиле раностасно говедо со до-
бри товни способности. Ова е говедо 
со силна конструкција, со изразено 
развиена ширина и длабочина и со 
кратки нозе. Бојата на влакното е 
црвена со бели подрачја на главата, 
стомакот и нозете. Изворниот облик 
на херефордот е рогат, висината на 
гребенот кај кравите е просечно 136 
см, а кај биковите 150 см. 

Возрасните женски грла дос-
тигнуваат маса 650 – 730 кг, а би-
ковите 850 – 1000 кг. Продукцијата 
на млеко не е голема и изнесува 
1200-2000 литри, што е доволно за 
исхрана на телињата. Самото те-
лење на кравите е лесно, а масата 
на родените телиња е 30-35 кг. Ран-
дманот е висок и се движи над 65%. 

Херефордот се одгледува во чиста 
крв или се вкрстува со млечни раси 
за добивање телиња и јуници за сис-
тем крава – теле. Се одгледува низ 
целиот свет благодарение на него-
вите способности за адаптација на 
природни и хранидбени услови и на 
отпорноста на болести.

Во нашето опкружување хере-
фордот е најзастапена раса за тов, по 
сименталецот. Херефордот, пред сè, 
бара достапност на пасишта, при што 
ефикасно ја искористува и најлоша-
та паша. Не е шталско говедо, дури 
и во зима, кога има снег, тој може да 
престојува надвор. Основна храна му 
е целулозната кабаста храна: ливад-
ско сено, луцеркино сено, суданска 
трева, пченкарна силажа. Дневниот 

прираст кај биковите се движи од 
1.000 до 1.100 грама без употреба на 
концентрати. Со употреба на концен-
тратни смеси, тој прираст е поголем, 
но тоа истовремено ја зголемува це-
ната на чинење по кг месо. 

За 5-6 месеци само со испаша 
телињата достигнуваат маса од 180 
до 250 кг. Поради високиот рандман 
и добриот квалитет на месото, кла-
ниците без проблем го откупуваат, а 
цената по кг месо се движи од 3 до 3,5 
евра по кг, што донесува добра зара-
ботка.

Одгледувањето на говедо од ра-
сата херефорд има многу предности, 
особено кај оние одгледувачи кои 
располагаат со пространи пасишта 
за тов по системот крава – теле. 
Нивната главна одлика е рано ста-
сување и добра адаптација на раз-
лични услови на фарма. Скромни 
се во исхраната и не бараат големи 
финансиски вложувања во сместу-
вачки објекти и опрема. Исто така, 
мали се трошоците за работна сила, 
што ги намалува трошоците за 
одгледување. l

Карактеристики и предности 
на расата Херефорд

Одгледувањето 
на говедо од 
расата херефорд 
има многу 
предности 
особено кај оние 
одгледувачи 
кои располагаат 
со пространи 
пасишта за тов 
по систем крава 

– теле. Оваа раса 
се одгледува 
низ целиот свет 
благодарение 
на нејзините 
способности за 
адаптација и на 
отпорноста на 
болести.
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Правилна исхрана 
кај засушени крави

ГОВЕДАРСТВО

Пишува: дипл. инж. агр. Јелица 
Бешлиќ

За засушени високостелни кра-
ви потребно е да се обезбеди 
најквалитетно сено и силажа. 

Се препорачува сеното да биде ме-
шавина од ливадско и легуминоз-
но сено или квалитетно луцеркино 
сено. Ако во оброците се дава и 
сочна храна, сеното се дава во ко-
личество од околу 2 кг на 100 кг те-
лесна тежина. Пченкарната силажа 
може да се вклучи во исхраната на 
засушени крави, а легуминозната 
силажа треба да се одбегне затоа 
што содржи путерна киселина, која 
може негативно да влијае на гра-
видните крави. Максималното ко-
личество силажа за засушени кра-
ви е 2-2,5 кг/100 кг телесна маса, а 
вкупното количество сточна храна 
треба да изнесува 3-3,5 кг/100 кг 
телесна маса. 

Во оброците треба да се вклучи 
и квалитетно концентратно крми-
во кое содржи доволно протеини, 
минерални материи и витамини, за 
да се избалансира целиот оброк и 
да се задоволат сите потреби на 
стелните крави. Се препорачува 
концентратна смеса направена од 
пченка, овес, сончогледово ќуспе и 
пченични трици, со додавање ми-
нерали и витамини. Количеството 
концентрат треба да биде 2-4 кг 
дневно.

Во летниот период најдобро е 
стелните крави и јуници да прес-
тојуваат на пасишта и да консу-
мираат паша по желба, а ако е таа 
квалитетна, ги подмирува сите 
потреби на животните. Ако нема 
пасишта, пожелно е животните да 
се држат надвор на испусти на со-
нце и да се хранат со квалитетна 
покосена зелена маса. Доколку тоа 
не може да се обезбеди, мора да се 
прихрануваат со квалитетни ка-
басти и концентратни крмива.

Многу е важно сите видови храна што се даваат 
на стелни крави во засушен период да бидат со 

добар квалитет, здрави и без нечистотии. Расипана, 
замрзната и мувлосана храна не смее да се дава на 

стелни, засушени крави, затоа што може да дојде 
до нарушување во дигестивниот тракт, па дури и до 

пометнувања на плодот.
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Крмиво / Декада I II III IV V VI

Луцеркино сено (кг) 4 5 5 5 5 3

Ливадско сено (кг) 4 5 5 5 5 3

Пченкарна силажа (кг) 10 15 15 15 15 10

Концентрат 16-18% (кг) 2 3 4 4 4 2

Сточна сол (г) 65 65 65 65 65 65

Многу е важно сите видови хра-
на што се даваат на стелни крави 
во засушен период да бидат со до-
бар квалитет, здрави и без нечис-
тотии. Расипана, замрзната и му-
влосана храна не смее да се дава 
на стелни, засушени крави, затоа 
што може да дојде до нарушување 
во дигестивниот тракт, па дури и до 
пометнувања на плодот. 

За време на гравидитетот по-
желно е животните да престојуваат 
на отворено и на сонце, да се дви-
жат и редовно да се напојуваат со 
свежа вода, која не смее да биде 
многу студена или смрзната. Во овој 
период нормално хранети животни 
треба да ја зголемат својата маса за 
10-12% во однос на почетната.

Периодот на засушување кај 
кравите треба да трае 60 дена и 
не е препорачливо овој период да 
се скратува. Оброците може да се 
планираат по декади на засуше-
ност, како што е наведено во табе-
лава:

Ако не се произведува пченкар-
на силажа, оброкот за крави може 
да се состави и само од сено и тоа 
по 14 кг дневно по грло квалитет-
но луцеркино или ливадско сено, 
со што се подмируваат скоро сите 
дневни потреби, со редовно дода-
вање на 50 грама сол дневно. l
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Недоволното и 
претераното внесување 
вода може да има лоши 
последици по здравјето 
на кравите и лактацијата. 
Прекинување на 
напојувањето се користи 
како технолошка мерка 
при засушување на 
кравите на крајот од 
лактацијата.

Дневни 
потреби 
од вода кај 
молзни крави

ГОВЕДАРСТВО

Пишува: Дипл. инг. агр. Јелица 
Бешлиќ

Водата е неопходна за да се 
одвиваат физиолошките 
функции на организмот. Не-

достигот на вода ги загрозува про-
изводството на млеко, прирастот, 
а влијае и на целокупната здрав-
ствена состојба на животните. За 
успешно производство на млеко 
неопходно е на кравите да им се 
обезбеди доволно количество ква-
литетна вода. Кај кравите во лак-
тација потребите од вода се многу 
големи. Тие зависат од телесната 
маса, возраста и физиолошката 
состојба на единката, потоа од ви-
сината на млекопродукцијата, како 
и од амбиенталните услови во фар-
мата.

Во организмот на кравите вода-
та се користи за: 

   обезбедување нормален мета-
болизам во бурагот;

Температура на 
амбиентот

Производство на млеко во литри
0 10 20 30

Потреба за вода во литри

0° 37 47 63 77
15° 46 65 81 97
30° 62 83 99 113

   проток на храната низ ди-
гестивниот тракт;

   варење и апсорпција на хран-
ливите материи;

   одржување нормална густина 
во крвта;

   задоволување на потребите на 
клеточна течност.

За секој литар произведено 
млеко на кравата ѝ се потребни 
4,5 до 5 литри вода. Кон оваа пре-
сметка треба да се вклучи и вода-
та која е застапена во храната. Ако 
консумирањето вода отстапува за 
15-20%, треба да се третира како 
проблем. Со покачувањето на тем-
пературите, се зголемуваат и пот-
ребите за вода.

Дневни потреби за вода за кра-
ва од 600 кг во зависност од произ-
водството на млеко и температура-
та во воздухот:

При недоволно внесување вода 
се јавуваат следните симптоми:

   Цврст и недоволно влажен из-
мет;

   Намалено излачување урина;

   Намалено количество млеко.

Симптоми за претерано внесу-
вање вода се:

   Обилно лачење урина;

   Многу влажен измет (пролив);

   Надуен стомак.

Во двата случаи треба да се ре-
агира што е можно побрзо и да се 
утврдат причините што довеле до 
нарушување на консумацијата на 
вода. Прекинување на напојувањето 
со вода се користи како технолошка 
мерка при засушување на кравите 
на крајот од лактацијата.

Најдобро е водата да им биде на 
располагање на кравите по желба. 
Се смета дека потребите за вода кај 
кравите се движат од 4 до 6 литри по 
кг консумирана сува материја во об-
рокот и 4,5 до 5 литри по литар млеко, 
што кај високопродуктивните грла 
изнесува 80-150 литри на ден.

Освен количеството, многу важен 
е и квалитетот на водата. Таа треба 
да биде бактериолошки исправна, 
присуството на азот од нитрати да 
биде под 100 мг/кг (поголеми коли-
чества може да предизвикаат тру-
ење и абортуси), нивото на сулфати 
да биде под 350 мг/кг, а вкупниот 
соланитет (растворени минерали) да 
биде под 3.000 мг/кг. Ph-вредноста 
на водата за пиење треба да биде од 
5,5 до 8,3. За да се одржува добриот 
квалитет на водата, редовно треба 
да се чистат поилките и да се врши 
анализа на квалитетот на водата на 
секои 6 месеци. l
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Зетор 
Мајор 80
Со својата појава предизвика 
голем интерес. Новиот МАЈОР 80 
е компактен трактор од класата 
лесни трактори со моќност од 80 КС

ТракториМЕХАНИЗАЦИЈА

Пишува: Сашко Стошиќ

Новиот ЗЕТОР МАЈОР 80 е на-
правен врз основа на моделот 
со исто име кој се докажа како 

еден од најуспешните трактори во 
историјата на ЗЕТОР. Првиот МАЈОР 
е произведен во дамнешната 1960 
година, а со текот на повеќедеце-
ниската експлоатација, доби репу-
тација на доживотен трактор. Не-
говиот наследник, новиот МАЈОР, е 
конструиран со задача да постигне 
уште подобри резултати. Со голема 
сигурност, ефикасност и едностав-
ност дава висок комфор, со ниски 
трошоци на одржување.

Зеторовиот четирицилиндри-
чен мотор е веќе познат и признат, 
без електроника и остaнати до-
датоци,  што го прави едноставен, 
издржлив и лесен за одржување. 
Перформансите на моторот се такви 
што ја намалуваат потребата за чес-
ти промени на степенот на пренос. 
Тракторот е опремен со потполно 
синхронизиран четиристепен мену-
вач на брзини со тристепен редуктор 
и механички резервоар со вкупно 12 
степени на пренос напред и назад.

Хидрауликата на тракторот е 
механички управувана додека ка-
бината на тракторот е пространа и 
дава исклучителна прегледност и 
едноставност во работата со големо 
уживање.

Моторот е четирицилиндричен 
со моќност од 77 КС. Благодарејќи 
на големата резерва на вртежен 
момент од 30% намалена е потре-
бата за чести промени на преносот. 
Моќноста на моторот останува кон-
стантна во широк појас на вртежи на 
моторот;

Има потполно синхронизиран 
четиристепен менувач со тристепен 
редуктор со механички резервоар 
што прави 12/12 степени на пренос;

Изводното вратило е со 540 до 
1000 вртежи;

Хидрауликата е со механичко уп-
равување и се одликува со голема 
моќ на подигнување и прецизна ре-
гулација, вклучувајќи ја функцијата 
на блокирање на хидрауликата за 
време на транспортот.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

МОТОР:

ТИЕР III A ЗЕТОР 1105
Моќност спрема ISO 2000/25 (КВ/КС)  57/77
Број на цилиндри  4
Турбо компресор  ДА
Зафатнина (см3)  4156
Макс. обртен момент / резерва (ECE 24) (Nm/%)  317 / 30

ХИДРАУЛИКА:

Уреди за приклучување „во три точки“ Категорија КАТ II
Капацитет на хидраулика (кг) Стандард 2600
Капацитет на пумпа (л/мин) 50
Приклучоци на хидраулика 2 пара + повратен вод

ДИМЕНЗИИ:

Маса (кг) 3290
Должина (мм) 4212
Ширина преку задни калници (мм) 1860
Висина преку издувна цевка (мм) 2656
Меѓуоскино растојание (мм)  2210
Предни гуми  11.2-24
Задни гуми 16.9-30 опција:12.4-R36






