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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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ФФРМ

Шеесет фармери, во орга-
низација на Федерацијата 
на фармерите на РМ, при-

суствуваа на земјоделскиот саем 
во Текирдаг, Турција, кој се одржа 
од 11 до 15 август 2015 година. Са-
емот се одржува на отворено и на 
него беше изложена опрема за сто-
чарство и биоенергија, а имаше и 
практична демонстрација на земјо-
делска механизација. Во рамките 
на саемската посета, организира-
на од ФФРМ и DLG Fuarcilik, се ре-
ализираа и бизнис-средби, а беше 
посетена и фабриката за производ-
ство на трактори „Хатат“. Целта на 
организираната саемска посета од 
страна на ФФРМ е да се разменат 
искуства и да се применат нови 
технологии. l

Посета на земјоделскиот саем во Текирдаг, Турција
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„Моја земја“ прераснува 
во регионален магазин

Во септември ќе излезе првиот 
број на „Моја земја“ на албански јазик 
наменет за Македонија, Албанија и 
Косово. Списанието ќе содржи едука-
тивни совети, информации за партне-
рите основачи на списанието и ќе биде 
објавено во електронска верзија. Цел-
та на списанието е да овозможи регио-
нално обединување на земјоделците и 
пазарите за да се овозможи развој на 
земјоделството, како значаен стопан-
ски сектор во регионот. Основачи на 
списанието се ФФРМ (Р. Македонија), 
Агренет и Агропука (Албанија) и ИКС 
(Косово). Активноста е поддржана од 
проектот „Институционален развој на 
ФФРМ“ кој се спроведува во соработка 
со We Effect. l

Во рамките на проектот  „Институционален развој на 
Федерацијата на фармерите на РМ“, кој ФФРМ го спроведу-
ва со шведската фондација We Effect, се оствари средба на 
кооперативите членови и соработници со Федерацијата, на 
која се разговараше и се дефинира едукативната програ-
ма наменета за кооперативи. Програмата ќе започне да се 
спроведува во ноември и е поделена на два дела за искусни 
и новоформирани кооперативи. На едукативните средби се 
поканети да учествуваат сите заинтересирани менаџери на 
кооперативите во РМ. Едукативната програма опфаќа теми 
од областа на подготовка на бизнис-планови, менаџирање 
на кооперативите и маркетинг, како едукација за развој на 
новоформираните кооперативи. ФФРМ во септември ќе ја 
објави целосната едукативна програма за кооперативи, а ќе 

може да учествуваат сите заинтересирани земјоделски ко-
ооперативи. Целта на оваа активност е јакнење на економ-
ското здружување во насока на решавање на проблемите со 
пласманот и производството на земјоделските производи. l

Средба на 
лозарите во 

МЗШВ
Претставнци од ФФРМ 
во август присуствуваа 
на средба во Министер-
ството за земјоделство-
то на која се разговара-
ше за откупната цена на 
грозјето. На средбата 
ФФРМ побара повисоки 
цени од минатогодиш-
ните, укажувајќи дека 
оваа година има квали-
тетно грозје, а трошоци-
те за производство се 
зголемени. На средбата 
присуствуваа и претста-
вници од други земјо-
делски здруженија, ви-
нарии и откупувачи. l 

Едукативна програма 
за кооперативи
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ГРАДИНАРСТВО

Англиското име на оваа култу-
ра е Savoy cabbage, додека пак 
латинското име гласи Brassica 

oleracea var. sabauda. Кељот 
претставува двогодишно растение 
од семејството зелки Brassicaceae. 
Ова растение е поиздржливо од 
зелката, бидејќи подобро ги под-
несува високите температури и 
сушата, но и ниските температу-
ри и мразот. Поради тоа е идеален 
за одгледување во нашите усло-
ви. Листовите се меурести и не се 
поставени цврсто еден на друг, па 
затоа главицата кељ не е толку твр-
да како главицата зелка. Бојата на 
листовите варира од темнозелени, 
какви што најчесто се надворешни-
те листови, до жолтозелени какви 
што се внатрешните, млади листо-
ви. Постојат видови кељ кои пора-
ди својот интересен изглед служат 
како декоративно растение. Овој 
зеленчук содржи многу витамин Ц, 
калиум, богат е со протеини, а има 
многу мала калорична вредност, 
што ја покажува неговата исклучи-
телна биолошка хранлива вредност. 
Во само 70 грама од главицата кељ 
се содржани околу 33 калории, 2,21 
г протеини, 6,7 г јаглехидрати, 1 г 
влакна и околу 0,47 г липиди.

Садење во лето, берење во зима
Еден од 

најздравите 
зелкасти 

зеленчуци, со 
многу хранливи 

вредности, кој не 
е комплициран 

за одгледување 
и може да се 
одгледува во 

текот на целата 
година согласно 

препораките

Услови во кои успева

Кељ - пупчар

Пишува: Дипл. агр. инж. 
Стојан Глигоров

ТЕМПЕРАТУРА
Во фазата на розета и главица, кељот е поотпорен на ниски темпера-

тури. Посеаното семе со соодветна влажност на почвата почнува да `рти 
на температура 1-5ºС. За време на оптимална температура од 20ºС, семе-
то на кељот `рти, а растението никнува за 5-6 дена. За вегетативниот раст 
на растението оптимална е температурата 15-20ºС, а растот на растението 
престанува на температура повисока од 25ºС. Штом условите ќе станат по-
волни, растот продолжува. За формирање на главиците е оптимална тем-
пературата 15-18ºС.

ВОДА
Младите садници мора редовно да се наводнуваат (секоја вечер, докол-

ку периодот е сушен). Со текот на времето, кога ќе станат појаки и поотпор-
ни, наводнувањето постепено се смалува.

ПОЧВА
Кељот има доста високи потреби од квалитетна и хумусна почва. Кељот 

може да успева на секој тип почва, под услов да е длабоко, структурно и да 
има добар капацитет за вода и воздух, со pH од 6 до 6,5, односно благо-ки-
села почва. За пролетното садење и производство, најповолна е почвата 
која е со полесен механички состав, која брзо се загрева. Со поволни услови 
на почвата и климата и со избор на соодветни хибридни сорти, може да се 
произведе и ран кељ на отворен простор.
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Агротехнички мерки
ПЛОДОРЕД

Кељот добро успева доколку се 
сади и произведува по бербата на 
легуминозните култури како што се 
грашокот, гравот, леќата и сл., по-
тоа краставици, компири, жита, но 
и изораните природни и вештачки 
ливади (тревници). Не поднесува 
одгледување во монокултура, што 

значи дека на истата површина 
може да се посади по 3 или 4 години. 
На овој начин значително се избег-
нува појавата на опасни болести и 
штетници, но на тој начин значител-
но се зголемува квалитетот и родот. 
Кељот е многу добра преткултура на 
многу зеленчукови култури, бидејќи 

по бербата остава значајна орган-
ска маса и почва со малку плевел, 
односно со малку семе од плевели. 
Во интензивното производство во 
заштитен простор, кељот има по-
тесен плодоред со културите кои се 
менуваат.

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА
Времето и начинот на обработка 

на земјата зависат од времето на 
одгледување на кељот. Основната 
обработка на почвата се извршува 
во есенско-зимскиот период, вед-
наш по основното ѓубрење. Орање-
то е со длабочина од 30 см. Изора-
ната бразда се остава недопрена 

сè до пролетта, кога се подготвува 
почвата за садење на расадот. За 
подоцнежните рокови на садење, 
обработката се одвива во т.н. една 
фаза, што се однесува на ѓубрењето, 
орањето, култивирањето и израм-
нувањето на површината на поч-
вата, за да се пополнат дупките на 

површината, во кои подолго време 
би се задржувала дождовната вода. 
Целта на подготовка на почвата за 
садење на расадот на кељот е рам-
нењето на почвата и создавање до-
бра структура во слој 8-10 cм.

ЃУБРЕЊЕ
За време на подготовката на 

почвата, потребно е да се додаде 
што е можно повеќе добро хумус-
но шталско ѓубриво. За време на 
основното ѓубрење, исто така, по-
требно е да се додаде комплексно 
NPK ѓубриво 12:11:18 + 3MgO или 
слична комбинација од кристалон 

ѓубре. Прихраната се врши 10 дена 
од пресадувањето. Доколку во на-
садот постои систем на наводну-
вање капка по капка, прихраната се 
одвива два пати неделно, а доколку 
одгледувањето е класично на нива, 
тогаш е потребно да се извршат три 
прихранувања за време на култива-

цијата. Со прихраната се престану-
ва кога големината на главиците ќе 
ги покрие редовите. И при едниот и 
при другиот случај треба да се води 
сметка да се прекине прихраната 
десет дена пред бербата.

СЕЕЊЕ И САДЕЊЕ
За раното пролетно производ-

ство, семето мора да се сее во топли 
леи, пластеници или стакленици во 
текот на ноември и декември, а по 

30 до 35 дена се расадува. Кељот 
може да се сее и одгледува во те-
кот на целата година, што зависи од 
сортата, но и од должината на веге-

тацијата. Се сади на растојание за 
рани сорти од 40 х 40 см или 50 х 50 
см, а за крупните сорти на растоја-
ние од 60 х 40 или 65 х 50 см.

НЕГА НА ПОСЕВОТ
Додека насадениот расад е мал, 

потребно е редовно наводнување и 
отстранување на плевелите. Кога 
растенијата ќе израснат, имаат буј-

на надземна зелена маса која до 
некоја мера го намалува растот на 
плевелите, но доколку ова не е слу-
чај и ако се појави штета од штетни-

ци, насадот може да се третира со 
одредени заштитни средства.

БЕРБА
Кељот се бере рачно, со сечење 

на главиците и тоа обично кога тем-
пературите ќе паднат под нулата. 
Колку е кељот подолго изложен на 

студот, толку е посладок. Но, ова 
функционира само на сончева свет-
лина. Истово не важи за чувањето 
во ладилник. Приносите на кељот 

зависат од тоа дали сортата е рана 
или доцна. За раните сорти може да 
се очекува принос од 20 до 25 т/ха, а 
за доцните од 40 до 60 т/ха.
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При секој поглед на природна 
површина недопрена од стра-
на на човекот секој може да 

забележи дека таа е животна заед-
ница составена од определен број 
разновиден растителен и жив свет 
кој живее и опстојува благодарение 
на разновидноста и воспоставените 
заемно корисни односи како основа 
на урамнотеженост, опстојување и 
развој.

Во моментот кога човештвото се 
одлучило за одгледување растенија 

кои ќе му бидат од полза само нему 
не ги познавало овие односи и тр-
гнало во правец на одгледување 
едновидни посеви и насади поради 
што со текот на времето му се на-
трупувале новосоздадени проблеми 
кои ги решава со средства и начини 
кои многу чинат, а уште поважно е 
дека продолжува создавањето на 
уште повеќе и посложени проблеми 
во добивањето културна растителна 
продукција.

Сепак, благодарение на соби-

рањето искуства и на науката која 
денес нуди современи и целосни 
сознанија за природните растител-
но-животински заедници и на сè 
поголемото тежнеење кон помала 
загаденост на производите од кул-
турната растителност и нејзин одр-
жлив развој полека почнува приме-
ната на овие сознанија, посебно во 
градинарството во одгледувањето 
култури кои заемно се поддржува-
ат во развојот и опстојувањето, а се 
одбегнува одгледување на оние што 
меѓусебно не се поднесуваат. 

Многу растенија растат 
поуспешно доколку 

имаат соседни растенија 
кои им одговараат и го 

поткрепуваат нивниот раст. 
Во спротивно, причината за 

лош принос може да биде 
токму лошиот сосед кој 

конкретната култура 
не го поднесува.

Полезни и 
неполезни 

односи меѓу 
растенијата

ГРАДИНАРСТВО

Пишува: Дипл. инж. агр. 
Ванчо Захариев



Од многубројните примени во 
практиката може да се наведат 
следниве:

1. ЛУК - добри соседи му се: јагода, 
краставица, морков, домат и овош-
ки, а непожелни соседи му се: грав, 
грашок и зелка;

2. БОСИЛЕК - добри соседи: гравот 
и марулата;

3. БОРАНИЈА - добри соседи: рот-
квица, краставица, марула, цвек-
ло, геревиз (целер), домат, спанаќ, 
тиквички и рдоква, а непожелни се: 
кромид, лук, праз;

4. ГЕРЕВИЗ (ЦЕЛЕР) - добри сосе-
ди: грав, краставица, зелка, праз, 
домат и спанаќ, а непожелен е ком-
пирот;

5. ЦВЕКЛО - добри соседи: кромид, 
марула, грав, а непожелен е спа-
наќот;

6. КРОМИД - добри соседи: крас-
тавица, домат, морков, јагоди, цвек-
ло, камилица и копар, а непожелни 
се: грав, зелка, грашок и праз;

7. ГРАШОК - добри соседи: копар, 
морков, зелка, келераба, марула, 
ротквичка и рдоква, а непожелни 
се: компир, праз, лук, кромид, грав 
и домат;

8. КАДИФИЦА (Tagetes sp.) - добри 
соседи: зелка, домат и геревиз;

9. КЕЛЕРАБА - добри соседи: грав, 
грашок, компир, праз, геревиз, 
рдоква, марула, спанаќ, домат и 
пченка, а непожелни нема;

10. КРАСТАВИЦА - добри соседи: 
грав, копар, кромид, лук, зелка, ма-
рула, геревиз и грав, а непожелни 
се Рдоква;

11. КОМПИР - добри соседи: грав, 
копар, кромид, лук, зелка, летни 
марула, геревиз и грав, а непоса-
кувани се: грашок, зелка, геревиз, 
домат, марула и тикви;

12. КОПАР - добри соседи му се: 
овошки, рдокви и грав;

13. ДОМАТ - добри соседи: грав, 
морков, кромид, зелка, келера-
ба, марула, праз, магдонос, гере-
виз, ротквичка, жалфија, мирудија, 
рузмарин и кадифица, а непожелни 
се: грашок, зелка, марула и тикви;

14. ГРАВ - добри соседи: крастави-
ца, босилек, зелка, келераба, мару-
ла, ротквички, геревиз, домат, ра-
барбара и блитва, а непожелни се: 
кромид, лук и праз;

15. МАГДОНОС - добри соседи: бела 
и црна Рдоква домат и јагоди, а не-
пожелна е марулата;

16. ПРАЗ - добри соседи: јагода, 
морков, зелка, келераба, марула, 
геревиз, домат, а непожелен е кро-
мидот;

17. РЕН – добри соседи: компир, 
афион и овошки;

18. РДОКВА - добри соседи: грав, 
грашок, јагода, морков, зелка, ке-
лераба, марула, магдонос, спанаќ, 
домат, чубрика, копар и боранија, а 
непожелна е краставицата;

19. МАРУЛА - добри соседи: грав, 
грашок, јагоди, краставица, зелка, 
келераба, праз, домат, кромид и бо-
силек, а непожелен е магдоносот;

20. СПАНАЌ - добри соседи: компир, 
зелка, келераба, рдокви, грав, до-
мат, а непожелно е цвеклото;

21. МОРКОВ – добри соседи: грашок, 
копар, кромид, праз, ротквичка, не-
вен и жалфија, а непожелни нема;

22. ЗЕЛКА – добри соседи: јагоди, 
марула, краставица, геревиз, праз, 
рдоква, спанаќ и домат, а непожел-
ни се: кромид, лук, компир, грашок 
и грав;

23. ТИКВИЧКИ и ТИКВИ -  добри со-
седи се: кромид, висока боранија, а 
непожелни нема. l

1 2 3 4
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Кинеската зелка стигнува за берба 70 дена 
по расадувањето, со маса на главата 
1,5 - 2 кг и се вбројува помеѓу 
брзорастечките растенија од 
фамилијата зелкови култури

Одгледување   кинеска зелка
Кинеска зелкаГРАДИНАРСТВО

Кинеската зелка кај нас се 
одгледува на мали површини, 
но сепак науката го смета ова 

растение за многу перспективно, 
најмногу поради краткиот вегета-
циски период и релативно високиот 
принос.

Лесно поднесува ниски 
температури

По правило се практикува 
одгледување каде што бербата се 
планира пред појавата на јаките 
мразеви. Несозреаните глави од ки-
неска зелка лесно поднесуваат ни-
ски температури, дури и до -10 сте-

пени, а зрелите глави само неколку 
степени под точката на измрзну-
вање. Иако најчесто се практикува 
есенско одгледување на кинеската 
зелка, со развојот на нови хибриди 
кои се нечувствителни на должина-
та на денот се овозможува и одгле-
дување во текот на пролетните и 
летните периоди. 

Кинеската зелка стигнува за 
берба 70 дена по расадувањето, 

со маса на главата 1,5 - 2 кг и се 
вбројува помеѓу брзорастечките 
растенија од фамилијата зелкови 
култури. За површина од 1 ха по-
требни се 50.000 – 70.000 растенија, 
а оптималното растојание за раса-
дување е 40-50 х 30-40 см. Опти-
малниот принос изнесува 25 – 30 
тони.

Пишува: Дипл. инж. агр. Димитар Арнаудов
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Одгледување   кинеска зелка
Производство на расад

Препорачливо е сеидбата да се 
изврши во пластични или стиро-
порни контејнери поради тоа што 
кинеската зелка има нежен корен 
во почетните фази на раст и развој. 
Со овој начин на производство на 
расад производителот има поголе-
ма прегледност, можност за добро 
залевање и заштита на културата. 
Во фазата на `ртење и никнување 
оптималната температура треба да 
биде 18 – 22 степени, а подоцна за 
нормален раст и развој, кинеската 
зелка има потреба од нешто пони-
ска температура која изнесува 15 – 
18 степени. 

Почва

Во фазата на интензивен раст и 
развој кинеската зелка е чувстви-
телна на недостиг на влажност во 
почвата, бидејќи брзиот развој на 
главата има побарувања од многу 
вода. Како и останатите зелко-
ви култури, така и кинеска-
та зелка најдобро расте и 
се развива на хумусни, 
структурни, средно 
тешки почви со висок 
процент на ПВК. Оп-
тималната рН-вред-
ност на почвата е 
6,5 – 7,5. Најдобри 
преткултури на ки-
неската зелка, а и во-
општо на сите зелкови 
култури, се житарките, 
па потоа компирот, сала-
тата и кореновиот зеленчук. 

Ѓубрење на кинеската зелка

За принос од 500 кг/м2 потребно 
е ѓубрење со азот (N) во количество 
од 2,4 кг/100 м2; P2O5 0,6 кг/100 м2; 
K2O 2,4 кг/100 м2; MgO 0,4 кг/100 
м2; CaO 1,15 кг/м2. Kоличеството на 
овие хранливи материи се нама-
лува за 30 – 50% доколку вршиме 
прихрана на растенијата преку сис-
темот капка по капка со водораст-
ворливи минерални ѓубрива. 

Заштита на кинеската зелка

Кинеската зелка е најчувстви-
телна на габата Alternaria brassicae 
која предизвикува црна дамкавост. 

Инфекцијата се препознава 
по темните, речиси округли 

дамки во кои се видливи 
концентрирани круго-

ви. Високите темпе-
ратури придружени 
со висока релативна 
влажност на возду-
хот го стимулираат 
развојот на оваа 
габа. 

Најголем проблем 
во производство-

то на кинеската зелка 
претставуваат штетните 

инсекти, меѓу кои се зелкови-
от бумбар (Phyllotreta nemorum) 
и штетните гасеници (зелкови-
от молец, лисни совици). Овие 
штетници се најмногу изразени 
во текот на топлите и сончеви 
периоди и најчесто се појаву-
ваат и причинуваат штети кога 
кинеската зелка е во почеток на 
формирање на главата. l
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ЗелкаГРАДИНАРСТВО

Пишува: Дипл. инж. агр. Благојче Димитриев

Зелката во овој период од годината е најакту-
елна. За производство на добра и квалитетна 
зелка треба да се посвети внимание на некол-
ку болести и штетници. Меѓутоа, пред сè, тре-

ба да се внимава и на плевелите со тоа што ќе се упо-
треби ефикасен хербицид. За сузбивање на плевелите 
кај зелката пред расадување се користи еден од двата 
хербицида STOMP AQUA или STOMP 330 Е. Овие херби-
циди се користaт за сузбивање на едногодишни тревни 
и широколисни плевели. STOMP AQUA се карактеризи-
ра со висока ефикасност на плевелната флора и висо-
ка толерантност на одгледуваната зелка. Овие карак-
теристики му обезбедуваат универзалност и со тоа го 
сместуваат на самиот врв на листата на хербициди. Овој 
хербицид има широк спектар на дејство. Главните пле-
вели што ги сузбива се диво просо (Echinochloa crus-
galli), дива лобода (Chenopodium album), мувар (Setaria 
spp), штир (Amaranthus retroflexus), прстенесто просо 
(Diditaria spp), див сирак (Sorghum halepense), ветрушка 
обична (Apera spica – venti), ѕвезденка (Stellaria media), 
див пипер (Poligonum spp) и многу други тревни и ши-
роколисни плевели. STOMP AQUA е во формулација на 
водорастворливи микро и макро капсули со активна ма-
терија пендиметалин 455 г/л и се користи во доза од 3 
л/ха, додека пак STOMP 330 Е содржи активна материја 
пендиметалин 330 г/л и се користи во доза од 5 л/ха. За 
сузбивање на теснолисни и широколисни плевели може 
да се употреби и хербицидот WING P во доза од 4 л/ха. За 
решавање на овие заболувања треба да се употребат не-
колку фунгициди. ORVEGO е нов системичен иновативен 
фунгицид наменет за сузбивање на пламеница кај по-
веќе култури како и кај зелка во доза од 1 л/ха. ORVEGO е 
одличен фунгицид за сузбивање и на сечењето на расад 
(Pythium spp). Во производството на расад се употребува 
и фунгицидот PROMESS во доза од 25 мл/10 л вода. Про-

тив пламеница е фунгицидот ENERVIN кој се користи во 
доза од 2 кг/ха. Тој е комбиниран системичен фунгицид 
кој се користи кај разни видови култури во текот на це-
лата вегетација. За сузбивање пламеница кај зелката и 
кај другите градинарски култури се користи системични-
от фунгицид PROFILIX во доза од 2,5 кг/ха или познатиот 
фунгицид ACROBAT во доза од 2,5 кг/ха. Како контактен 
фунгицид се користи DITHANE М45 во доза од 2,5 кг/ха. 
SIGNUM е системичен превентивен фунгицид со широк 
спектар на дејство кај зелката. Се употребува во доза од 
1 кг/ха. Се користи против разни заболувања како што е 
сивото гниење, белото гниење, црната дамкавост, сивата 
дамкавост. За сузбивање на сивото гниење се користи и 
високоефикасниот фунгицид CANTUS во доза од 1 кг/ха. 
За сузбивање пламеница се препорачуваат и бакарните 
фунгициди CUPROZIN и FUNGURAN OH и се користат во 
доза од 3-5 кг/ха. Зелката, покрај габични заболувања, 
може да биде нападната и од голем број инсекти како што 
се големиот зелкар (Pieris rapae), малиот зелкар (Pieris 
rapae), зелковиот молец (Plutella spp), совицата (Plusia 
spp), зелковата мува. Системичен и високоефикасен ин-
сектицид ALVERDE кој се користи во доза од 1 л/ха. Овој 
инсектицид има контактно и дигестивно дејство кај ин-
сектите. ALVERDE е потполно нов инсектицид од компа-
нијата BASF кој се одликува со одлично дејство на лар-
вата во сите стадиуми и на имагото на инсектите, како 
и со исклучителна селективност според одгледуваната 
култура. Новиот механизам на дејство на ALVERDE дове-
дува до директно дејство на ензимите и го блокира про-
токот на јони низ натриумскиот канал во нервниот систем 
на инсектот. Каренцата за зелка е само три дена. Друг 
препорачан инсектицид за сузбивање на штетниците кај 
зелката се NURELLE D кој се употребува во доза од 1 л/
ха, PERFEKHTION кој се користи во доза од 1-1,5 л/ха и 
DASSKOR во доза од 0,5-0,62 л/ха. l

ЗаштитаназелкаЗаштитаназелка
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Услови за успевање 
на БЕЛИОТ СЛЕЗ

Бел слез ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА

Пишува: Дипл. инж. агр. Ранкица 
Божиновска

Белиот слез е растение кое ус-
пева во области со континентал-
на и изменето континентална 

клима. Посебно успешно се развива 
во области со умерено влажна и топла 
клима, но не е чувствителен ниту на 
ниски температури во зима. Без оште-
тување, белиот слез може да поднесе 
температури и до +30°C. Оваа билка не 
дава добри приноси во предели на го-
лема надморска височина. Основа на 
успехот при одгледувањето бел слез е 
правилниот избор на почва. Најголе-
ми приноси дава на свежи алувијал-
ни почви, црници и на сите останати 
видови почва со поволна физичка 
структура. Белиот слез не смее да се 
одгледува на смолници и останати 
типови тешко земјиште. На плодни и 
богати почви дава рекордни приноси, 
меѓутоа најчесто ваквите почви се 
користат за одгледување градинар-
ски култури. За одгледување бел слез 
најчесто се избираат парцели кои пе-
риодично се поплавуваат, бидејќи тој 
може да отстои 20-30 дена под вода 
без оштетување. Штом ќе се повлече 
водата, оваа билка продолжува нор-
мално да се развива.

Одгледување

На едно место белиот слез ос-
танува една или две години. Тој не 
поднесува одгледување на исто 
место подолг временски период. 
Ваквиот начин на одгледување 
може да доведе до појава на повеќе 
билни болести и штетници. 

Плодоредот кај белиот слез 
треба да биде поставен така што 
на едно исто земјиште културата ќе 
биде вратена по 4-5 години. Притоа 
треба да се води сметка претходна-
та култура зад себе да остави чиста 
и растресита почва.

На обработката на почвата за 
белиот слез треба да се обрне по-
себно внимание. Земајќи го пред-
вид неговиот разгранет корен, 
основна цел на правилната обра-
ботка на почвата е создавање дла-
бок слој ораница кој ќе овозможи 
негово непречено развивање. При 
обработката на почвата се уништу-
ва и Плевел, троскот?.

Почвата за белиот слез мора да 
се ора во рана есен. Длабочината 
зависи од видот на почвата, но се-
пак не би требало да биде помала 
од 30-40 см. Доколку белиот слез се 
сади наесен, почвата се култивира, 
а доколку билката се сади напро-
лет, изораната парцела се остава 
да презими со отворени бразди, а 
во рана пролет површински се об-
работува.

Постојат повеќе начини за раз-
множување на белиот слез. Од нив 
најчесто се применуваат следните 
два:

1. Сеење семиња на производни 
парцели;

2. Произведување расади во сту-
дени леи, а потоа расадување 
на расадот на постојано место.

Размножувањето со директна 
сеидба е најдобар и најекономичен 
начин. Сеидбата се врши во доцна 
есен или, пак, на крајот на февруа-
ри. Без разлика дали се работи за 
есенска или за пролетна сеидба, 
парцелата мора да биде добро под-
готвена, а почвата добро иситнета. 
При сеидбата се остава растојание 
од 50 см помеѓу редовите. Се сее 
плитко, на 1-2 см, бидејќи семето 
е ситно. За сеење на еден хектар 
почва се потребни 6-8 кг семе. При 
размножување на белиот слез на 
вториот начин, со помош на леи, 
сеидбата се врши во редови на 
растојание 15-20 см. За сеење на 
леа од 1 м2 се потребни 8-10 г семе.

Од белиот слез се користат ко-
ренот, листот и цветот. Коренот се 
вади во текот на првата или вто-
рата година на одгледувањето, а 
листот се собира 2-3 пати годишно. 
Цветот се собира во текот на пр-
вата и втората година од одгледу-
вањето, а потоа се суши на сонце.

Приноси

Приносите на бел слез зави-
сат од преземените агротехнички 
мерки во текот на неговото одгле-
дување. Од еден хектар површина 
можат да се добијат 1.200 до 2.000 
кг сув корен, 500-600 кг лист и око-
лу 150 кг цвет од бел слез. l

Оваа билка не поднесува 
одгледување на едно исто 
место за време на подолг 
временски период и затоа 
се прават 4-5 годишни 
паузи. Притоа, треба да се 
води сметка претходната 
култура зад себе да остави 
чиста и растресита почва.
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Шеќерите, киселините и полифенолите како важни групи 
состојки во грозјето претставуваат три од четирите основни 

вкуса: слаткост, киселост и горчливост. Кога би биле само 
тие, сите вина би биле многу слични и затоа - здодевни.

Киселоста кај 
ГРОЗЈЕТО И ВИНАТА

ЛОЗАРСТВО

Пишува: Миле Костов

При бербата на грозјето речиси 
сите се сосредоточени на про-
центот на шеќер, како најобил-

ната состојка на гроздовиот сок и 
како најбитен параметар во одреду-
вањето на цената. Но, сите состојки 
на грозјето го даваат конечниот ква-
литет и стил на виното. Винарот може 
да влијае делумно на крајниот резул-
тат, но не може да добие квалитет ако 
нема квалитетна суровина. Оттука 
балансот на основните состојки на 
грозјето е од приоритетно значење 
за стилот на виното што ќе се до-
бие. Премногу сонце и топли-
на ќе даде вино со недостиг 
на киселини, премногу 
алкохолно и млитаво. Од 
друга страна, малку со-
нце и топлина ќе даде 
непријатни, тенки и ки-
сели вина. Затоа, реше-
нието е балансот.

Втора основна состојка 
на грозјето се киселините. 
Грозјето содржи природни ки-
селини кои му даваат свежина и 
го одржуваат квалитетот на виното. 
Тие се суштинска компонента на вку-
сот. Киселините се произведуваат во 
самото грозје. Двете главни кисели-
ни во грозјето се винска и јаболкова 
киселина кои заедно претставуваат 
над 90% од киселоста или од 5 до 8 
г/л. Винската киселина не е толку 
вообичаена, додека јаболковата е 
широкораспространета. Како што 
расте бобинката, двете киселини се 
зголемуваат во концентрација до фа-
зата на прошарок, а потоа двете се 
намалуваат како што се акумулираат 
шеќери, со тоа што јаболковата кисе-
лина побрзо се намалува. Топлината 
придонесува за побрзо разложување 
на јаболковата киселина.

Грозјето ја користи јаболковата ки-
селина како извор на енергија. Во подо-
цнежна фаза се случува уште една ин-
тересна трансформација. Јаболковата 
киселина е способна да се конвертира 
во глукоза. Овој процес е познат како 
глуконеогенеза – ново производство 
на шеќер. Таква способност има и чо-
вечкото тело, кога гликоза може да се 
синтетизира од други субстанции кога 
телото е под услови на гладување или 
напорни вежби. Лимонската киселина 

е следна, но со многу помала концен-
трација (0,1 до 0,5 грама на литар), по 
што следуваат многу други киселини 
во помали количества како: килибарна, 
глукуронска, гликолна, оксална, сали-
цилна и др.

Што се однесува до киселиот вкус, 
винската и јаболковата киселина се 
речиси еквивалентни. Кога ќе се спо-
редат според нивната киселост, вин-
ската е покисела, но кога ќе се спо-
редат според титрирливата киселост, 
јаболковата е покисела. При многу де-
густации, при користење исти концен-

трации од двете, испитаниците смета-
ле дека винската киселина е делумно 
покисела од јаболковата.

На количеството киселини во 
грозјето најголемо влијание има кли-
мата. Како што расте температурата, 
лозите и грозјето зависат од алкохол-
ната респирација Повеќе отколку од 
гликолизата. Ова е еволутивно при-
лагодување за да се зачува шеќер за 
семињата. Понатаму, влијаат експози-
цијата на лозјето, влијанието на тере-
нот и карактеристиките на сортата и 

клонот на лозата. Примери за сорти 
со високо количество винска ки-

селина се Ризлинг, Султана и 
Паломино, а големи количе-

ства јаболкова киселина се 
Малбек, Пино Ноар и Ше-
нин Бланк. 

Но, виното е дале-
ку од едноставен про-
извод, зашто грозјето 

е многу комплексно по 
состав. Шеќерите, кисели-

ните и полифенолите како 
важни групи состојки во грозје-

то претставуваат три од четири-
те основни вкуса: слаткост, киселост 
и горчливост. Кога би биле само тие, 
сите вина би биле многу слични и за-
тоа - здодевни. За среќа, постои уште 
една група која го дава посебниот вкус 
на секоја сорта и секој стил: ароматски 
компоненти. Ова е една неверојатно 
комплексна и широка група супстан-
ции присутни во траги кои можат да 
се мерат само како делови Милиони-
ти, милијардити делови од целотоили 
уште помали. Тие заедно ја сочинуваат 
примарната арома на виното, давајќи 
му го сортниот карактер. Тоа се суп-
станции кои вклучуваат комплексни 
естери и виши алкохоли, алдехиди и 
др. Но, ова е посебна тема за расправа 
поврзана со овој волшебен производ. l
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Пишува: дипл. инж. агр. Иван Стојанов, 
Дипл. инж. агр. Костадинка 
Василевска

Оревот се сади и одгледува во 
сите умерено топли региони. 
Кореновиот систем е јак и раз-

гранет, главната жила продира 3-5 
м во длабочина. Карактеристичниот 
систем овозможува на страничните 
жилички да се формираат и верти-
кално растечки жили и вертикални 
коренчиња, како во длабочина така 
и кон површината на почвата, со 
што лесно ја апсорбираат водата и 
минералните материи.

Стеблата на оревот на едно ме-
сто остануваат од 50 до 100 години, 
во зависност од природните услови 
за негово успевање. Во тие услови 
спаѓа и чинот на подготовка на поч-
вата за садење. Растојанијата при 
подигање насади од орев, секако, се 
различни, како во самиот ред, така и 
помеѓу редовите. Секоја сорта и под-
лога има големо влијание во целиот 
процес. Но, накратко неколку збора 
за агротехничките мерки неопходни 
за самиот процес на садење. Подго-
товката се состои од чистење на те-
ренот, длабоко орање, ѓубрење, ри-
головање и копање дупки.

Времињата се менуваат. Некогаш 
се садеа ореви на големо растојание 
заради видовите, сортите и подлоги-
те. Пазарот бара нови сорти, посебно 
сорти со бела лушпа, крупни, со пого-
лем процент на суви материи и масти, 
наменети за исхрана и преработка. 
Оревите треба да се садат на доволно 
растојание, така што на единица по-
вршина да влезат садници кои нема 
да создадат засенување кое непо-
волно би се изразило на приносот.

Развојот треба да овозможи 
нормален, максимален развој на 
крошната, така што да има доволно 
светлина, а стеблото да ги има сите 
задоволувачки фактори за хранлив 
простор. Од сите можни фактори од 
кои зависат, најбитно е растојанието 
помеѓу нив, а секако и крошната што 
треба да се формира, обликот што 
треба да го има идната овошка, под-
логата и типот на насадот.

ОревОВОШТАРСТВО

Правилно растојание 
помеѓу садниците

Треба да се води сметка за факторите кои влијаат на растоја-
нието, подлогите, особините на почвата, обликот на крош-
ната, генетско-биолошките особини на сортите, Геолошките 
условиа регионите каде што се подигаат насадите



СЕПТЕМВРИ 2015 | 17  

Предноста на калемениот 
орев не е само во квалите-
тот на плодот, туку во брзо-

то стапување во род. По садењето 
многу брзо дава род, а одредени 
сорти прородуваат уште во расти-
лиште, на пример, сортата Ченд-
лер;

Додека другите ореви проро-
дуваат од 6. до 8. година, калеме-
ниот орев дава род првата година. 
Но, немојте да мислите дека тоа 
е род кој се консумира или, пак, 
дека можете да имате доволно за 
продажба. Родот од првата и вто-
рата година се фрла, додека од 3. 
до 5. година се посериозните ре-
колти;

Калемениот орев има пократ-
ка вегетација, така што доцни-
те пролетни и раните есенски 
мразеви не можат да ги оштетат 
пупките. Младиот плод на оре-
вот може да издржи температура 
само до -1°C, така што со изборот 
на сортите треба да се внимава и 
треба да се одбираат сорти кале-
мен орев кој доцна започнува со 
вегетација;

Со примена на соодветни агро-
технички мерки, со добра прихра-
на и со наводнување, калемениот 
орев редовно раѓа, а сето тоа на-
вистина се исплаќа;

Одбраните сорти треба да би-
дат што поотпорни на болести и 
штетници, а се препорачува са-
дење повеќе сорти кои меѓусебно 
добро се опрашуваат, како сор-
тите Чендлер, Франкет, Фернор, 
Фернет и други. l

Во современото производство, 
каде што механизацијата има гла-
вен збор и отстапувања од тради-
ционалните размислувања дека 
оревот како овошје бара поголем 
простор по единица површина тре-
ба да се води сметка околу примена 
на степенот на интензивитет или 
одгледување и намената на произ-
водството. Треба да се води сметка 
за чинителите кои влијаат на рас-
тојанието, подлогите, особините 
на почвата, обликот на крошната, 
генетско-биолошките особини на 
сортите, Геолошките услови на ре-
гионите каде се подигаат насадите.

За да се направи пресметка на 
бројот на садници по единица повр-
шина (ха), прво се пресметува кол-
кав простор зафаќа една садница и 
се дели со површината од 1 ха.

На пример, растојанието меѓу 
садниците ако е  6 Х 5 м, 1 садница 
зафаќа околу 30 м2. За површина од 
10.000 м2  ќе бидат потребни 333 сад-
ници или проста математика 10.000 
: 30 = 333. Постапките за изнаоѓање 
на бројот на садници во квадрат и 
правоаголен облик е ист ако се пом-

ножи растојанието помеѓу редовите 
со растојанието меѓу овошките. Ако 
се работи за триаголник, бројот на 
садниците е поголем за 15% и бројот 
ќе биде 383 садници.

Доколку растојанието е 7 х 7 од 
сортите кои моментално се бараат 
на пазарот, а растојанието Од еден 
ред до друг, помеѓу редовите 7 м на 
1 ха површина, треба да се насадат 
200 садници. Почитувајте ги надво-
решните фактори кои ви гарантира-
ат успех. l

ЗОШТО КАЛЕМЕН ОРЕВ? 



Како 
правилно да 
се одгледува 
АРОНИЈА?
Аронијата не е култура која бара големо внимание. 
Таа не мора да се прска и нема специфични 
побарувања во однос на почвата и климата, а 
поднесува и суша и многу ниски температури.
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АронијаОВОШТАРСТВО

Пишува: Ивица Велинов

Аронијата е овошје со бобичеста 
форма кое најмногу наликува 
на плод од боровинка и затоа 

ја нарекуваат сибирска боровинка. 
Таа е растение кое расте во облик на 
грмушка. Нејзиниот плод се јаде, има 
многу лековито дејство и може да се 
бере и по два месеци откако ќе созрее. 
Аронијата не е потребно да се прска 
бидејќи не може да заболи од болести 
или вошки.  Аронијата  е култура која 
не е многу пребирлива за климатски-
те и почвените услови. Таа е адапта-
билна и на сува и на влажна клима, 
но подобри резултати дава во реони 
со поумерена влажност во почвата 
и воздухот. Во текот на зимата над-
земниот дел издржува температури 
пониски од -30 до -35 °C. Во наши 
услови ретко се случуваат вакви тем-
пературни ексцеси, па поради тоа, 
гледано од овој аспект, оваа култура 
е потполно безбедна од измрзнување 
во текот на зимата. За оптимален раз-
вој на џбунчињата во текот на веге-
тацијата, потребно е температурната 
сума да биде над 10°C и од 120 до 150 
дена период без појава на мразеви.

За успешно одгледување на оваа 
култура и постигнување оптимални 
и квалитетни приноси, количеството 

врнежи во текот на топлиот период од 
годината (во наши услови јуни-септем-
ври) треба да изнесува над 200 до 300 
мм, a во спротивно потребно е да се 
обезбедат услови за наводнување. Во 
однос на почвата, не е голем пребирач, 
успева на песокливи, но и на глинести 
почви. Не се погодни забарени почви и 
мочуришта. Подземните води не треба 
да бидат поплитки од 1,5 до 2 м. За да 
се олесни одгледувањето на  аронија-
та,  подлогата за калемење треба да 
биде стара најмалку три години, би-
дејќи се калеми на висини од околу 100 
до 120 см. Поради бавниот раст на ка-
лемите, кои се доста скапи, најчесто се 
одгледува на својот корен, како џбун и 
тој може да се обликува со резидба, за 
да не се дозволи голем раст на стебла-
та, за да се осигури нормална фотосин-
теза на сите листови и да се осигури 
добар принос. 

Подготовка на почвата за 
засадување

За подигнување насад од аронија, 
почвата треба да биде длабоко изора-
на и квалитетно обработена. Длабо-
ката обработка на почвата може да се 
изврши на два начина: со риголовање 
(со помош на плуг риголер) или длабоко 
растресување (со помош на разни ви-
дови подривачи). На некои типови поч-
ви доволно е само да се изврши подри-
вање или самориголовање, а на некои 
тврди почви, потребно е прво да се из-
врши подривање, а потоа риголовање. 
Кај сите начини на длабока обработка 
на  почвата, основно е почвата да биде 
добро растресена и проветрена. Дла-
боката обработка на почвата на која 
ќе се подига насад треба да се изврши 
на длабочина од 40 до 70 см. Најчесто, 
длабочината на обработката зависи 
од типот на почвата и од климатските 
услови.

Густина на садење: шема

Се сади во есен, преку зимата и 
рано напролет, со услов земјата да не е 
замрзната и вегетацијата да не е започ-
ната. Најчесто се садат едногодишни и 
двогодишни билки. Најдобра густина 
на садење, доколку се бере рачно, е 3 х 
1,5 м, при што треба да се посадат 2.222 
билки по хектар. Доколку бербата ќе се 
одвива машински, се сади на растоја-
ние од 4 x 1 м, при што треба да се поса-
дат 2.500 билки по хектар.

Прaвилно засадување

Големината  на кореновиот систем 
е во износ 20-30 см, се препорачува 
потсекување на коренот и должината 
на кореновиот систем да изнесува од 
15-20 см. Се копа дупка од најмалку 40 
x 40 x 40 см. Пожелно е да додадете ор-
гански материјал, тресет или органско 
ѓубриво. Се сади на длабочина на која 
садницата била во расадникот -  длабо-
чина од 20см. Садницата внимателно 
се нагрлува со ситна и влажна земја и 
се нагазува околу неа за да се добие до-
бар контакт на коренот и земјата, а да 
се истисне воздухот. Доколку земјата 
при садење е сува, треба да се наводни 
за да се спречи процесот на дехидра-
ција, бидејќи сувата земја ќе ја извлече 
водата од коренот и ќе се исуши расте-
нието пред да започне да расте.

Наводнување

Не се полева со вода додека сонце-
то е јако. Доцна напладне или рано на-
вечер е најлошо време за вода!!! l



Влада на Република Македонија 
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Врз основа на член 14 став 2 (а) од Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските Заедници за правилата за соработка во однос на 
финансиската помош од ЕК на Република Македонија и спроведување на помошта според компонента V (ИПАРД) од инструментот за претпристапна помош (“Сл. весник на РМ“ бр. 165/2008) и 

врз основа на Дел V став (5) од Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2007-2013 (“Сл. весник на РМ“ бр. 93/2013),  

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството 
и руралниот развој

на 01 август 2015 година објавувa

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2015

за доставување на барања за користење на средства од

ИПАРД Програмата 2007-2013

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој (во понатамошен текст: Агенцијата) како 
надлежна институција и договорен орган за спроведување 
на Инструментот за претпристапна помош за рурален раз-
вој на ЕУ (ИПАРД) ги повикува сите заинтересирани фи-
зички и правни лица од Република Македонија да достават 
барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 
2007-2013 за следните мерки:

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

Мерка 103 - Инвестиции за преработка и маркетинг на 
земјоделските и рибните производи со нивно преструк-
туирање и надградба за достигнување стандардите на 
Европската Унија 

Мерка 302 - Диверзификација и развој на руралните еко-
номски активности 

1. Финансиската поддршка за овој Јавен повик е составена 
од 75% средства обезбедени од петтата компонента на Ин-
струментот за претпристапна помош за рурален развој на 
Европската Унија (ИПАРД) согласно Повеќегодишната Фи-
нансиска Спогодба 2007-2011 и 25% средства обезбедени од 
Буџетот на Република Македонија.

2. Финансиски средства по поединечно барање се доде-
луваат како неповратна финансиска поддршка (грант) во 
износ од 50% од вредноста на прифатливите трошоци. Фи-
нансиската поддршка за мерка 101 може да изнесува:

•	 55% од вредноста на прифатливите трошоци за кофи-
нансирање  на инвестиции на земјоделски стопанства 

чиј носител е на возраст од 18 до  40 години на денот на 
поднесување на барањето за  користење на средства по 
мерка 101.

•	 60% од вредноста на прифатливите трошоци за кофи-
нансирање на инвестиции на земјоделски стопанства 
во планински региони

•	 65% од од вредноста на прифатливите трошоци за ко-
финансирање на инвестиции на земјоделски стопан-
ства во планински региони и чиј носител е на возраст 
од 18-40 години на денот на поднесување на барањето 
за  користење на средства по мерка 101.

•	 75% за инвестициски проекти спроведени во региони 
каде што Комисијата определила дека се случиле ис-
клучителни природни непогоди или за инвестиции 
на земјоделски стопанства со цел спроведување на 
нитратната директива за заштита на водите од зага-
дување предизвикано од нитрати кои потекнуваат од 
земјоделството која е предмет на постоење на нацио-
нална стратегија.

3. Крајниот рок за поднесување на барањата е 15 септем-
ври 2015 година.

4. Подигнување на обрасци и упатства:

Потребните обрасци од „Барањето за користење на сред-
ства од ИПАРД Програмата 2007-2013“ како и „Упатство за 
корисници на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 “ 
во кој се содржани сите  информации за критериумите, 
условите за прифатливост на проектите и условите за фи-
нансирање и останати информации кои се неопходни за из-
готвување на барање за користење на средства од ИПАРД 
Програмата 2007-2013, Упатство за изготвување на Деловен 
План, Упатства за издавање на неопходната документација 
од надлежните институции и останати корисни информа-
ции во електронска верзија може да се превземат на веб-ад-
ресата на Агенцијата: www.ipardpa.gov.mk.

Печатените обрасци од барањето за користење на средства 
од ИПАРД Програмата 2007-2013 и Упатство за корисници на 
средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 може да се поди-
гнат директно во Агенцијата на адреса:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој, 

бул. 3-та Македонска бригада бр.20,  
(згр. Македонија Табак блок Ц)

1000 Скопје

и во најблиските регионални центри или работни единици на 
Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделството секој 
работен ден од 8:30 до 16:30 часот. (Листата на регионални центри 
или работни единици на Агенцијата за поттикнување на развој во 
земјоделството со податоци за контакт е објавена на веб-адресата 
www.ipardpa.gov.mk).

5. Начин на поднесување на барањето:

Барателот треба да пополни и поднесе Барање за користење на 
средствата од ИПАРД Програмата 2007-2013 за поединечна мерка, 
Деловен План изработен согласно Упатството за изработка на Де-
ловен План и придружна документација како што е наведено во Ба-
рањето за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2007-2013. 
Подетални информации за специфичните барања за прифатливост 
се наведени во Упатство за корисници на средства по ИПАРД Про-
грамата 2007-2013. 

Барањето за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2007-
2013 и Деловниот план се изработуваат на македонски јазик.

Пополнетото барање за користење на средства од ИПАРД Програ-
мата 2007-2013 заедно со Деловниот план и целокупната потребна 
документација се доставуваат во затворен плик со назнака на пред-
ната страна на пликот во горниот лев агол “НЕ ОТВАРАЈ“ за Јавен по-
вик ИПАРД број 02/2015 и назначување на шифрата на мерката за 
која се поднесува барањето. Барањето може да се достави по пошта 
како препорачана пратка или лично во писарницата на Агенцијата.

Напомена: Барањето за користење на средства од ИПАРД Програ-
мата 2007-2013, Деловниот План и доставената документација НЕ СЕ 
ВРАЌААТ. Заради извршувањето на контролата на терен од страна 
на Агенцијатa потребно е барателот да има кај себе копии од цело-
купната документација доставена до Агенцијата. 

Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на кон-
такт е-маил адреса: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk и на веб-страна-
та: www.ipardpa.gov.mk.

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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Нема ниту еден друг плод 
кој расте на дрво, а има 
цена по килограм колку 
еден килограм кашкавал. 
Согласно генетскиот 
потенцијал на лешникот 
каде што насадот во 
седмата година раѓа два 
тона нелупени лешници на 
еден хектар, тоа во пракса 
значи дека доколку цената 
остане иста, можете да 
добиете приход од 10.000 
илјади евра по хектар.

Лешникот - 
најдоходовна 
земјоделска 
култура

Јаткасто овошје - лешникОВОШТАРСТВО

Пишува: Благојче Најдовски, 
Моника Ристеска

Климатските промени веќе се ре-
алност и прават глобални про-
мени во земјоделскиот сектор. 

Фактот дека некои земјоделски кул-
тури се концентрирани на одредени 
региони во светот кои се погодени од 
климатските промени доведува до 
невидени проблеми со снабдувањето 
на пазарот со истите. Еден од најдрас-
тичните примери е производството на 
лешник, па така во Република Турција 
се произведува над 75% од вкупно-
то количество на светско ниво и таму 
производството главно е сконцентри-
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рано во црноморскиот регион на оваа 
држава, а токму овој регион е погоден 
од климатските промени кои се ма-
нифестираа со екстремни временски 
непогоди како град, доцен мраз, кои 
го десеткуваа производството во ми-
натите две сезони. Поради тој факт 
цената на лешникот на глобално ниво 
отиде до небо, па така сега килограм 
лешници на мало во Р. Македонија се 
продава по цена од 20 евра, а чокола-
дите и другите кондиторски произво-
ди, кои во себе содржат лешници ја 
дуплираа својата цена и на глобално 
ниво се чувствува недостиг од овој 
земјоделски производ.

Па, така италијанската компанија 
„Фереро“, производител на брендот 
„Нутела“ во август оваа година наја-
ви дека залихите од лешници им се 
при крај и поради недостиг од овој 
производ на пазарот можеби ќе има-
ат проблем да произведат доволно 
количество готови производи. Но, не 
е сè така црно ако одиме по народ-
ната поговорка „кога на еден ќе му 
се стемни на друг ќе му се раздени“. 
Лешникот, како земјоделска култура, 
стана многу интересен за фармерите. 
Сето ова го направи лешникот една 
од најдоходовните култури во земјо-
делството воопшто, а кај фармерите 
има сè поголем интерес за садење на 
оваа култура. Нема ни еден друг плод 
кој расте на дрво, а има цена по кило-
грам колку еден килограм кашкавал.

Фисник Дика од дебарското село 
Аме има насад од 5.000 квадратни ме-
три со лешници на падините на село 
Аме во близина на дебарските бањи. 

„Желбата да оставам нешто на следни-
те генерации и поволната цена ме сти-
мулираа да насадам насад со лешни-
ци“, вели Дика. „Имам две парцели со 
лешници. На едната парцела насадот 
е двегодишен, а на другата парцела 
оваа година насадот е стар три години 
и оваа година за прв пат пророди. Ро-
дот не е голем, но квалитетот на леш-
ниците е одличен“, додава Дика. 

„Во првите три години на развојот 
на садниците од голема важност е да 
се обезбеди редовно наводнување, 
за да може да се овозможи правилен 
развој на лешникот. Наводнување-
то е потребно од мај до септември 
согласно потребите на растението 
и покрај тоа што инсталирав систем 
капка по капка, но сепак подобри 
резултати добив со наводнување со 
бразда затоа што до насадот се де-
барските бањи и вода има во изо-
билство“, објаснува Дика. „Насадот 
е сертифициран органски насад и 
за да добиете органски лешник тре-
ба да се придржувате на однапред 
одредени правила кои постојат во 

органското производство, како на 
пример, не смеете да употребувате 
вештачки ѓубрива и хербициди, па 
така коровите помеѓу редовите ги 
отстрануваме рачно. Имам засадено 
две сорти лешници. Главна сорта ми 
е италијанската сорта Тонда џентиле 
романа, а како опрашувач ја кори-
стам италијанската сорта на лешни-
ци Римски“, вели Фисник Дика.

„Поради фактот дека во мојата 
поблиска околина нема други насади 
и нема други фармери кои имаат на-
сади од лешник, немаме практично 
искуство со одгледување на оваа кул-
тура и најголем советник ми е интер-
нетот. Садниците ги набавив во Скопје 
по цена од 4 евра по садница. Мате-
матиката е многу едноставна и со-
односот е една садница чини колку и 
еден килограм плодови, а насадот е со 
животен век и до 70 години и ќе го на-
следат вашите потомци“, додава Дика.

Лешникот е повеќегодишна кул-
тура која е релативно отпорна на бо-
лести и на ниски температури, а полн 
род дава по шестата година. Леш-
никот има стабилна откупна цена. 
Моментално оваа година за сортата 
Тонда џентиле откупната цена изне-
сува 5 евра на големо за еден кило-
грам нелупен лешник.

Согласно генетскиот потенцијал 
на лешникот каде што насадот во 
седмата година раѓа два тона не-
лупени лешници на еден хектар, во 
пракса значи дека доколку цената 
остане иста, можете да добиете при-
ход од 10.000 илјади евра по хектар. 
Ова го прави една од најдоходовните 
култури и ако се земе предвид фактот 
дека лешникот бара минимална агро-
техника и заштита, може да се заклу-

чи дека лешникот е одлична култура 
за фармерите. Со оглед на должината 
на животниот век на насадот од 30 до 
50 години, тој претставува долгоро-
чен извор на приходи, а ако се земе 
предвид дека просечната плата во 
Република Македонија е 300 евра на 
годишно ниво, доаѓате до заклучок 
дека тој е идеална култура за само-
вработување на младите фармери во 
руралните средини.

„Дебар е печалбарски град со го-
лем број невработени млади луѓе и 
насадот со лешници е еден од начи-
ните младите да се самовработат и 
да можат да ја решат својата животна 
егзистенција. Трошокот за подигну-
вање еден хектар не е многу висок, па 
така за подигнување насад потребни 
се околу 2.500 евра од хектар и тоа за 
набавка на: садници, риголовање на 
површината, анализа на почвата и 
трошоци за садење. Но, според мене, 
една од најбитните работи е да обез-
бедите површина со доволно количе-
ство вода за наводнување“, дополну-
ва Дика. 

„Лешникот како култура бара ми-
нимална заштита од болести и штет-
ници. Јас оваа сезона насадот го тре-
тирав само еднаш против штетници 
и споредено со другите култури, како 
на пример, јаболката, тој е уште по-
интересен затоа што е погоден за ор-
ганско производство. Многу е битно 
одржувањето на расадот и потребно 
е редовно наводнување. Лешникот 
бара многу вода, но близината на де-
барските бањи и изобилството вода 
придонесоа насадот да биде во од-
лична кондиција. И, за крај, лешни-
кот е можеби лекот за задржување 
на младата популација во руралните 
средини“. l
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СТОЛБЕСТИ 
ЈАБОЛКА - 
декоративни, 
а родни

ОВОШТАРСТВО

Пишува: Дипл. инж. агр. Ламбе 
Куциноски

Столбестите јаболка брзо до-
аѓаат до род, така што првите 
плодови можат да се форми-

раат уште во првата година по са-
дењето. На садниците од прва класа 
цветните пупки се формирани уште 
на едногодишниот прираст, па затоа 
треба да се води грижа тие пупки да 
не се уништат во текот на транспор-
тот. Во втората и во наредните годи-
ни столбестите јаболка ќе почнат да 
даваат и сериозен род, кој од петта-
та година треба да се задржи на 10-
15 кг по стебло.

Столбестите јаболка 
претставуваат новина која 
овозможува одгледување 
на голем број стебла по 
единица површина (10.000 
стебла на ха). Овошките 
се одликуваат по тоа што 
имаат права кордуница која 
природно не се разграну-
ва. Поради својот слаб 
вегетативен прираст тие 
не зафаќаат многу место. 
Затоа може да се одгле-
дуваат и во поголеми 
саксии, како декоративни 
дрва, кои можат да се по-
местуваат по потреба од 
едно место на друго.

Столбестите јаболка 
се одгледуваат на рас-
тојание од 50 см во редот, 

може да се садат како ед-
норедни, дворедни или 

триредни, со растојание 
од 50 см меѓу редовите. 
Во текот на вегетацијата 

не треба често да се по-
леваат, туку само тогаш 

кога ќе оцениме дека 
има дефицит на влага 
во почвата. Поливната 
норма треба да биде 

од 40-50 л/м. Потребата 
од резидба е минимална 

и се сведува на проре-
дување на цветните 
пупки со скратување 
на родните колачи. 
Спорадично формира-
ните едногодишни лас-
тари подолги од 10 см 

кои можат да се појават на 
родните елементи каде што имаме 
формирано и цветни пупки, ги от-
странуваме во основата. Ако, пак, 
едногодишниот ластар се појави 

директно на водилката на ме-
стото каде што нема об-

разувано роден колач, 
го прекратуваме на 2-3 
пупки и на овој начин 

ги обновуваме родни-
те колачи и формираме 
нови. l
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Јаболка ОВОШТАРСТВО

Новите технологии во 
овоштарството, кои на 

големо се применуваат во 
светот, полека доаѓаат и кај 

нас. Иако сме скептични 
кон одредени новини, 

за да ги достигнеме 
светските стандарди 

во производството, 
неопходно е што побрзо 

да се прилагодуваме 
и да ги прифаќаме 

новите технологии на 
одгледување.

Пишува: дипл. инж. агр. Ламбе 
Кициноски

Бибаум-системите на одгледу-
вање јаболка во Италија не се 
нешто ново, додека за нашите 

овоштари овие системи на одгле-
дување се потполно непознати. Во 
основа, бибаумот претставува сис-
тем на одгледување каде што од 
еден калем се изведуваат две гран-
ки. Бибаум-системот има повеќе 
предности, како на пример, поле-
сен пристап до самата овошка, што 
овозможува полесна резидба, пр-
скање и берба. При овој систем дури 
и оние кои немаат многу искуство во 
резидбата можат полесно да ја за-
вршат оваа операција. Ефикасноста  
на работната сила за време на бер-
ба е зголемена за 20%, а уште една 
голема предност е фактот дека стеб-
лата при овој начин на одгледување 
се попродуктивни. Се добива добар 
квалитет и повисоки приноси. Ква-
литетот на плодовите е изедначен 
по целата височина на стеблото (од 
врвот па до долу), затоа што овошка-
та добива повеќе светлина за сметка 
на намалената бујност.

Бибаум-системот на одгледу-
вање дава најдобри резултати на 
квалитетни почви во услови на 
умерено влажна клима. На слабо 
квалитетни почви прирастот може 
да биде послаб. Уште една пред-

ност на овој систем на одгледу-
вање е тоа што овозможува добар 
пристап на механизацијата во са-
миот насад, поедноставно се врши 
проредувањето и отстранувањето 
на цветовите. Имаме поголема хо-
могеност во квалитетот на плодо-
вите, потоа имаме помала повр-
шина за прскање, а со самото тоа 
ќе се користат и помалку хемиски 
средства.

Главна цел на одгледување-
то јаболка со ваков систем е да се 
зголеми економската и еколошката 
одржливост, а да се намалат тро-
шоците за заштита и работна сила. 
Процентот на плодови од прва кла-
са кај бибаум-системот е поголем 
во однос на спиндел-системот, а 
и начинот на резидба е поинаков. 
Кај спиндел-системот одиме на 
подолга резидба, односно прави-
ме центрифугална резидба, доде-
ка кај бибаум-системот резидбата 
е центрипетална, т.е. гранките се 
враќаат кон стеблото. l

Бибаум-
систем на 
одгледување 
кај јаболката
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Една од причините за 
падот на бројлерското 
производство е 
недостигот на евтина 
живинарска храна 
која би ја зголемила 
рентабилноста 
на бројлерските 
фарми. Системот 
капка по капка 
за производство 
на пченка може 
да ја зголеми 
рентабилноста 
на бројлерското 
производство. Само 
со еден хектар капка 
по капка, Крсте 
годинава ќе заштеди 
94.400 денари.

БројлериЖИВИНАРСТВО

Пишува: Иван Мицковски,
 Проект на УСАИД
 за експанзија
 на мали бизниси

Бројлерското производство, односно производството на пилешко
месо,заземасèпоголемпроцентодвкупнотопроизводствонамесо
восветот.Зажал,бројлерскотопроизводствовоМакедонијавопо-
следнитенеколкугодиниодивообратнанасока.Додекаво2003во

Македонијабилепроизведени3.500тонипилешкомесо,до2013(закогасе
достапнипоследнитеподатоци)производствотоепаднатонасамо250тони
пилешкомесо.ОвиеподатоцијаставаатМакедонијанапоследнотоместо
запроизводствонапилешкомесонаБалканот.Ваквиоттренднеседолжи
нанамаленапобарувачказатоаштовопоследнитегодиниМакедонијауве-
зувамеѓу28.000и30.000тонипилешкомесо,штодржаватајачиниоколу40
милиониеврагодишно.

Еднаодпричинитезападотнабројлерскотопроизводствоенедостигот
наевтинаживинарскахранакојабијазголемиларентабилностанабројлер-
скитефарми.Свесензаовојпроблем,КрстеЈованов,сопственикотнаедна
оддветепоследнибројлерскифармивоМакедонија,напорноработинаев-
тинопроизводствонапченказаживинарскахрана.Тојоваагодиназапрв
патпочнадаодгледувапченканаводнуванасосистемоткапкапокапкана
својатафармавоКриволак.СистемотгодобикакодонацијаодПроектотна
УСАИДзаекспанзијанамалибизнисисоцелдапокажедекаовојметодна
наводнувањеможедајазголемирентабилностанабројлерскотопроизвод-
ство.„Главнаразликасосистемотетоаштоовдеводатасипаѓаприродно,
слободно,асобраздиморада јапотопимеземјатадодеканесезатворат
ситепори,штосоздаваполошиусловизавегетацијаотколкусокапкапо
капка.Големаеразликата.Сокапкапокапкасекористиипомалкувода,
асокласичниотсистемнемаконтроланаколичествотовода“,велиКрсте.

Благодарениенанеговото10-годишноискуствособројлерскопроизвод-
ство и на времето поминато како директор на неколку кланици воМаке-

Заживување на
бројлерското производство
во Македонија со 
капка-по-капка
наводнување
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Во 2013 година, во 
Македонија започна процес 
на модернизација на 
производството на пченка 
преку унапредување на 
наводнувањето и ѓубрењето на 
културата со системот капка по 
капка. Проектот на УСАИД за 
експанзија на мали бизниси, 
во склоп на иницијативата 
„Да одгледуваме повеќе 
пченка“, постави 280 
системи за наводнување 
капка по капка на парцели 
од по еден хектар за да ја 
демонстрира ефективноста на 
системот во зголемување на 
продуктивноста. Учесниците 

во иницијативата успеаја да 
постигнат просечен принос 
на зрно пченка од 13 т/ха со 
наводнување и ѓубрење преку 
системот капка по капка. 
Системите капка по капка 
овозможуваат приноси на зрно 
и до 20 т/ха, но доколку на 
само 7.000 хектари се постигне 
просечен принос од 13 т/ха, 
Македонија може да го замени 
увозот на пченка со домашно 
производство до 2020.

донија,Крсте ја знаеважностанаевтинатаживинарска храна. Тој секоја
годинаувезуваоколу120тонипченкаодСрбијазасвојатафармасокапа-
цитетод12.000бројлери.Оваа годинаКрстезапрвпатсампроизведува
делодпченкатакојамуепотребна.Иаконеговатапарцелаесопесоклива
почваодниска класа, сопомошна системот капкапо капкаКрсте успеа
дапроизведе8тонипченкаодеденхектар.Овиеприносисеизвонредни
заусловитевоКриволак,ноприноситеможатзначителнодасезголемат
соупотребанасовременамеханизација,какоштосеплевматскитесеалки.

Сопродажнаценаод16денарипокилограм,Крстебипотрошил128.000
денаризаистотоколичествонапченка.Сосистемоткапкапокапка,произ-
воднатаценанапченкатанаКрстеизнесува4,2денари,или33.600денари
за8тони.Самосоеденхектаркапкапокапка,Крстегодинаваќезаштеди
94.400денари.„Овие8тоништоќегиизвадаммногуќемипомогнатсотоа
штонемадаморамда гикупамодСрбијапо15-16денари“,вели тој.Со
огледнатоадекасосистемоткапкапокапкаможедасепостигнатприноси
идо20тонипохектар,Крстеочекувадазаштедиуштеповеќевоиднина
прекузголемувањенаприноситеипоставувањесистемнапоголемаповр-
шина.Тојсенадевадекасодвахектарипченкаподкапкапокапкаќеможе
даобезбеди20тонизрно,доволнохраназаедентурнусод10.000пилиња.
Задагозабрзарастотнасвојатафарма,тојво2016сакадааплицираза
кофинансирањенасистемкапкапокапказапченкаодпрограмата50/50
прекукојаМинистерствотозаземјоделствовршиповратна50%одинвес-
тицијата во оваа технологија. Освен финансиската поддршка за системи
капкапокапканапченка,спореднеофицијалнинајавиодМинистерството
за земјоделство,воблискаиднинаќесестимулирабројлерскопроизвод-
ствосомерказакофинансирањенареконструкцијаиотворањеновифарми
забројлерскопроизводство.l



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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Овчарство СТОЧАРСТВО

Пишува: Дипл. инж. агр. Јелица 
Бешлиќ

Шароле (Charollais) е фран-
цуска товна раса на овци. Таа 
е средно голема овца, со бела 

боја, изразито месеста и раностасна, 
без рогови и со фина волна. Телото ѝ е 
долго и со овален облик, со добри дла-
бини и широчини. Нозете ѝ се голи, без 
волна и кратки и обоени како лицето, 
но никогаш не се со темна  боја. Руно-
то ѝ е затворено и со бела боја со фина 
волна чија дебелина на влакното е 29 
микрони. Има исклучително фини и 
лесни коски кои се пополнети со густо 
месо со одличен квалитет.

Производни перформанси:

 l Тежина на возрасни единки: 
овни 100 – 150 кг; овци 80 – 100 кг;

 l Рандманот на месо е 60%;

 l Принос на волна: машки грла 2 
– 2,5 кг, женски 3 – 4 кг со должи-
на на влакното од 4 до 6 см;

Стапка на прираст на јагниња Просечна тежина при јагнење Просечен прираст  0 - 56 дена
Машки јагниња: кг г/ден
едно 5,0 500
близнаци 4,5 420
Женски јагниња: кг г/ден
едно 4,7 395
близнаци 4,3 380

создадена за тов

ШАРОЛЕ
ОВЦА

во чиста крв, така и за програми 
за вкрстување. Потврдени се неј-
зината отпорност, издржливост и 
прилагодливост кон нашите про-
менливи климатски услови. Иако 
е малку поскапа за наши услови, 
треба да ì се даде шанса да се 
одгледува, затоа што  е со висок 
рандман, со многу квалитетно 
месо. Се препорачува да се одгле-
дува во низински, потопли преде-
ли со екстензивна експлоатација. 
Ја карактеризираат уште и одлич-
на плодност, мајчински инстинкт и 
лесно јагнење и голем прираст на 
подмладокот: l

 l Плодност: 100 овци годишно 
ојагнуваат 180 – 200 јагниња, со 
голем процент на близнење кој 
зависи од сезоната на парење;

 l Раностасност: шилежињата 
влегуваат во приплод од 7 мес-
ци со просечна плодност од 
130%;

 l Прираст од 380 до 500 грама на 
ден.

Овцата шароле е „создадена“ 
за тов и треба да ѝ се даде поголе-
мо значење како за одгледување 
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За да бидат здрави и продуктивни, животните мора 
да имаат доволно чист воздух богат со кислород. 
Најдобар начин да се регулира нивото на штетни 
гасови во шталите е поставување добра вентилација.

Штетни 
гасовиво
шталата

ОпасностиСТОЧАРСТВО

Пишува: Дипл. инж. агр. Јелица Бешлиќ

Амонијакот е безбоен гас со ос-
тармирис,којприродносеформира
при распаѓањето на органските ма-
териибогатисоазот.Вошталитево
најголем дел настанува од арското
ѓубре. Испарувањето на амонијакот
вошталитезависиод:pH-вредноста
на ѓубривото, од температурата, бр-
зинатанаструењенавоздухотикон-
центрацијатанаамонијаквоѓубрето.
Амонијакотеполесенодвоздухот,па
повеќесенаоѓавопогорнитеслоеви
одшталата.Тојесоостармирис,се
растворавоводенапареа,јаоштету-
васлузницатаиприподолгодејству-
вање предизвикува заболување на
дишните патишта, особено кај мла-
дите животни. За да се намали ко-
личеството на амонијак вошталите,
потребно е редовно да се отстрану-
ватечнотоицврсто ѓубривоидасе
обезбедидобравентилацијавошта-
лата,особеноволето.

Метанот и јаглерод диоксидотсе
гасовибезбојаимирис.Потешкисе
одвоздухот,паповеќегиимаводо-
лните слоеви. Зголемената концен-
трација на овие гасови доведува до
слабаконсумацијанахрана,безвол-
ност кај животните. Поголеми кон-
центрациидоведуваатдопречкипри
дишењето,априподолгаизложеност
доаѓадогушењеитруењенастоката.
Овие гасови може да предизвикаат
здравствени проблеми и кај работ-
ниците кои подолго престојуваат во
шталата.

Јаглерод моноксидот е гас без
бојаимирискојвобелитедробовисе
врзувазахемоглобинот,госпречува
врзувањето на кислородот поради
штодоаѓадогушење.Сепојавуваво
објектизаживинаизапрасињаако
возимасезагреваатсоцврстогори-
во,апроветрувањетонеесоодветно.

Водородниот сулфид е безбо-
ен гас со јак непријатен мирис. Се
јавувакакорезултатнараспаѓањето
на сулфитите од неорганските суп-
станции од страна на бактерии без
присуствонавоздух.Тојегаскојсе
јавува во барите и канализацијата.
Водородниот сулфид е многу отро-
венизапаливгас,потежокеодвоз-
духотисекогашсесобиранадното
однепроветренипростории.

Прашинатасекогашјаимавовоз-
духот. Потекнува од храната, прос-
тирката,одмувли,поленипаразити.
Таалебдивовоздухотиможедабиде
носител на патогени микроорганиз-
ми.Негативновлијаеназдравјетона
луѓетоинаживотните.

Процената на квалитетот и сос-
тавотнавоздухотнајлесносеследи
ододнесувањетонаживотните,осо-
бено кравите. Кај врзаниот систем

Составот на воздухот во шталата е многу поинаков од оној во
надворешната средина, чиј состав е добро познат: 78% азот, 21%
кислород и околу 0,035% јаглерод диоксид. Во која мера воздухот
во шталата ќе биде сличен на надворешната средина зависи од

многуфактори:греењеиемисијанаразличнигасовиштогипроизведуваат
животните, конструкцијата на шталата, системите за вентилација и
надворешнататемпература.Голематаконцентрацијанаштетнигасовикако
што се: амонијак, јаглерод диоксид, јаглерод моноксид, метан, водороден 
сулфат, органска прашина и др. имаат штетно влијание врз здравјето на
домашните животни. Тие ја намалуваат продуктивноста на животните, а
превисокаконцентрацијанаводороденсулфидможедабидеисмртоносна.
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на чување, ако составот на
воздухотнеедобар,кравите
се вознемирени, често ста-
нуваатиповторнолегнуваат.
Најлошиот состав на возду-
хот е наднотонашталата, а
подобар е на висина од чо-
вечкатаглава.

Најдобарначиндасерегу-
лиранивотонаштетнигасо-
вивошталитеепоставување
добравентилацијасокојаќе
сеобезбедиразменанавоз-
духот. Со тоа се регулираат
важни параметри како што
се: содржината на кислород,
температурата и влажноста
навоздухотиконцентрација-
та на штетни гасови. За да
бидат здрави и продуктив-
ни,животнитеморадаимаат
доволночиствоздухбогатсо
кислород.l
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Додатна опрема ПЧЕЛАРСТВО

АПИ-лифт - 
универзална 

пчеларска 
дигалка

Пишува: Благојче Најдовски

Пчеларството е трудо-интензивна 
гранка во земјоделството, каде 
што во зависност од типот на 

кошницата и од тежината на наставци-
те (особено ако се полни со мед) кои 
пчеларот мора да ги дига, тежат од 20 
до 50 килограми. Ова особено важи ако 
имате поголем број кошници од кои се-
која кошница има по неколку наставци, 
а тука се и многубројните манипулации 
во текот на годината. 

Физичката работа е потребна при 
наједноставното чистење подници на 
почетокот на пчеларската сезона, рано 
напролет, па до вадењето на медот, 
кога полните наставци со рамки тре-
ба да се однесат за центрифугирање. 
Решение за овој проблем нашле најин-
вентивните пчелари, оние од бившите 
советски републики, кои на принципот 
направи сам имаат направено мно-
гу варијанти на подвижни пчеларски 
дигалки, без и со сопствен погон, што 
било поттик и посериозни компании да 
направат сопствени дизајни. Така, на 
светскиот конгрес на пчеларите „Апи-
мондија 2009“ беше доделена награда 
за пронајдокот мултифункционална 
дигалка „Апилифт“. Станува збор за 
многу едноставна машина придвижу-
вана од акумулаторски електрични 
бор-машини на литиумски батерии 
од 18 волти, кои може да ги користите 
половина час што е сосема доволно за 
помал пчеларник.

АПИ-лифт се користи при многу 
операции во пчеларството, како за 
пренесување на медиштата за цен-
трифугирање, за подигнување и то-
варање во приколка на комплетната 
кошница за време на селењето на 
пчелните кошници. Во зависност од 
производителот, дигалката може да 
дигне комплетна кошница на висина и 
над 1,6 метри што го решава проблемот 
за утовар на пчелните кошници на ка-
миони со висок под.

Исто така, може да се користи и за 
пренесување тешки товари во пчелар-
никот и над 100 килограми. Инвентив-
ните пчелари конструирале модели 
кои работат и на бензински мотори кои 
се идеални за селење на кошниците на 
нерамни терени. Целата филозофија е 
на рамката на дигалката да се дизај-
нира стега која ќе ја држи кошницата 
и истата да биде подвижна. Цената 
на комерцијалните модели на АПИ-

лифт, во зависност од тоа кои додато-
ци ги имаат, е над 500 евра, но доколку 
ја правите на мајстор може да чини и 
двојно помалку,  а поради едностав-
носта на изведбата може да се напра-
ви и на принципот „направи сам“. l

Пчеларството бара физичка работа, 
а како олеснување може да се 
користи токму оваа дигалка која 
се користи при многу операции во 
пчеларството, како за пренесување 
на медиштата за центрифугирање, за 
подигнување и товарање во приколка 
на комплетната кошница за време на 
селењето на пчелните кошници.
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Прихранување на 
пчелите во зима и 
во рана пролет
Компаративни резултати од 
истражувањето спроведено во Албанија 
за тоа кој вид прихрана за пчелите, 
т.е. каков состав на канди-погачата е 
најхранлив за пчелите, во зимскиот и 
пролетниот период пред започнувањето 
на главната паша во природата

Пишува: д-р Витор Малутај

Пчелите, како и сите останати животни, имаат свои спе-
цифични потреби за храна како протеини, јаглехидра-
ти, масти (липиди), витамини и минерали. Природната 

храна за пчелите е нектарот и поленот. Пчелите го користат 
нектарот за да произведуваат мед, кој им дава енергија за да 
летаат и за да ги извршуваат сите останати физички актив-
ности. Останатото од нутритивните вредности го дава поле-
нот. Недостигот, редукцијата или, пак, неквалитетниот полен, 
значајно ја намалува активноста на пчелите.

Пчеларите вообичаено ги прихрануваат пчелите со шеќе-
рен сируп во рана пролет, по вадењето на медот или, пак, кога 
има недостиг на полен, за да ги поттикнат пчелите да работат, 
но шеќерниот сируп е само јаглехидрат кој им дава енергија на 
пчелите, бидејќи не содржи протеини и останати нутритивни 
вредности неопходни за развој на новите пчели и за произ-
водство на матичен млеч. Поради ова, сè повеќе се користи 
канди-погача, која во зависност од брендот, покрај јаглехи-
драти, содржи полен и протеини, како замена на природниот 
полен. Една од овие додатни храни за пчели е Feedbee.

Што е тоа Feedbee?

Feedbee е нова диететска храна од растително потекло 
којашто го заменува поленот на избалансиран начин и која е 
100% на природна растителна основа, без полен, без никакви 
животински производи, без соја, без заменски бои, без никак-
ви конзерванси, без вештачки мириси и не содржи генетски 
модифицирани материјали. 

Овој експеримент беше спроведен за да се види ефектот 
од хранење на пчелите за време на раната пролет и за да се 
направи разлика со прихранувањето со Feedbee.

Материјали и методи:

Експериментот беше спроведен на две различни локации 
со пчели, едниот во Кинам, Тирана, додека пак другиот во се-
лото Дедај во областа Пука. 

Експериментот започна на 01.14.2015. Од 64 контролирани 
пчелни семејства беа избрани 40 пчелни семејства кои имаа 
просечно ист број пчели и ист број рамки со легло. Треба да се 
напомене дека сите пчелни семејства на рамките имаа легло 
(запечатено или не) со големина на дланка.

40 пчелни семејства од експериментот беа поделени во 4 
групи, беа обележани со иницијали соодветно F1, F2, F3, F4, F5, 
F6, F7, F8, F9 и F10 за семејствата кои беа хранети со Feedbee 
10% и X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 и X10 за семејствата кои 
беа хранети со канди-погача 0, набавена од страна на компа-
нија чиешто име е доверливо и Y1, Y2, Y3, Y 4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 и 
Y10 хранети со канди-погача 0, купена од друга компанија, чие 
име исто така е доверливо. Контролната група не се претста-
вува за време на експерименталниот период и беше обележа-
на со иницијалите K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 и K10.
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Секое семејство од првите три 
групи беше соодветно хрането со со-
одветната прихрана, додека контрол-
ната група не беше прихранувана со 
канди-погача, ниту со каква било дру-
га храна за време на целиот период.

Хранењето на првите три групи 
со обична канди-погача започна на 
14 јануари за прв пат, на 14 февруари 
по втор, на први март по трет пат, на 
14 март по четврти пат и на 29 март по 
петти и последен пат. По овој датум 
нутритивните потреби на пчелите мо-
жеа да најдат доволно храна во приро-
дата.

Резултати и дискусија:

Забележителниот ефект од при-
храната започнат по консумацијата на 
канди-погача, која заврши во времен-
ски период од еден месец. Според ова, 
групата „F“, од 10 пчелни семејства 
хранети со feedbee 10%, по консума-
цијата на погачата 1 (1 кг) по семејство 
на 14 февруари 2015 година, го зголе-
мија бројот на рамки на вкупно 8 пчел-
ни рамки. Групата „Х“, прихранувана 
со канди 0, од компанијата „Х“ имаше 
ист број рамки. Групата „Y“, прихра-
нувана со канди-погача 0, од компа-
нијата „Y“, имаше една рамка помалку, 
додека пак контролната група имаше 
една рамка повеќе.

Прихранувањето имаше значајно 
влијание во првиот месец во стиму-
лирањето поголемо количество легло. 
Според тоа, групата „F“, од 20 рамки со 
легло на 14 јануари премина во 42 рам-
ки на 14 февруари или 205%. Групата 

„Х“ од 20 рамки премина на 35 рам-
ки или 175%. Групата „Y“ од 20 рамки 
премина на 31 рамка или 155%, додека 
контролната група „К“ од 20 рамки на 
25 рамки или 125%.

Темпото на развој остана исто 
во понатамошниот период, но отка-
ко во тој период се зголемил бројот 
на пчели во секоја кошница од се-
која група, консумацијата на канди 
беше спроведена брзо, па според 
тоа контролата и воспоставување-
то на другите видови канди-погачи 
е спроведено приближно на секои 
15 дена, кога било консумирано од 
сите семејства вклучени во експе-
риментот, без разлика дали некоја 
од групите го консумирала прет-
ходно. Беа искористени вкупно пет 
дози канди за секое семејство од 
првите три групи, додека контрол-
ната група, како што е споменато 
погоре, воопшто не користела ни-
каква прихрана. Шеќерната при-
храна е прекината по 29 март, кога 
е проценето дека во природата веќе 
започнала пашата.

Треба да се потенцира дека на 15 
април 2015 година во сите пчелни 
кошници од сите 4 групи беше смес-
тена Ханеманова решетка, не само 
заради носењето легло на вториот 
наставок, но исто така за да се пот-
тикнат пчелите да произведуваат 
повеќе мед.

Резултати од четирите групи од 
24 мај 2015 се следниве:

1 – Број на пчелни рамки: Групата 
„F“ имаше вкупно 183 рамки со пчели, 
односно во просек 18,3 по кошница. 
Групата „Х“ имаше 168 рамки со пче-
ли или 16,8 по кошница или 91% од 
групата „F“. Групата „Y“ имаше 153 
рамки со пчели или 15,3 по кошница 
или 84% од групата „F“. Контролна-
та група „К“ имаше само 137 или 13,7 
рамки со пчели по кошница или 75% 
од групата „F“.

2- Број на рамки со легло: Треба 
да се истакне дека може да се из-
веде правилен заклучок, бидејќи 
матичните решетки се поставени на 
15 април, но она што беше забеле-
жано во овие услови е дека групата 

„F“ (хранета со Feedbee) на денот на 
главната паша 24 мај 2015 имаше 10 
рамки од првиот наставок од секоја 
кошница легло, односно вкупно 100 
рамки додека во „Х“ – 87 рамки; во 

„Y“ имаше 80 рамки и во контролната 
група имаше само 72 рамки со легло.

3 – Производството на мед: Во 
групата „F“ беа собрани 158 кг мед 
или 15,8 кг по кошница. Во „Х“ има-
ше 135 кг мед или 13,5 кг по кошница 
или 85% од групата „F“. Во група-
та „Y“ имаше 124 кг мед или 78% од 
групата „F“ и во контролната група 
имаше собрано 82 кг мед или 52% од 
производството на групата „F“.

Заклучоци и препораки:

А – Заклучоци:

1 – Хранењето на пчелите со канди 
колач за време на зимата и раната про-
лет, или поточно од почетокот на легло-
то во кошницата сè додека не започне 
главната паша во природата, не го на-
рушува квалитетот на медот, всушност, 
количеството храна консумирано од 
страна на пчелите не беше депонирано 
во кошницата, бидејќи во овој период 
на пчелите им е потребна храна и не 
можат да најдат никаков нектар надвор.

2 – Хранењето на пчелите со кан-
ди-погача во зима и рана пролет пози-
тивно влијае врз развојот на пчелните 
семејства, зголемувајќи го бројот на 
пчелите работнички за време на пери-
одот кога надвор веќе има нектар.

3 – Хранењето на пчелите со канди-
погача во погоре споменатиот период 
значително влијае врз производството 
на мед, кое е наградено со 1-1,5 кг мед 
или 5-7 пати од вредноста на храната.

4 – Користењето канди-погача 
која содржи 10% Feedbee дава резул-
тати околу 15-22% повисоки отколку 
користењето друг тип канди-погача 
без протеини и продукцијата на мед е 
двојно поголема отколку во пчелните 
семејства каде што не се користела об-
ична канди-погача.

В – Препораки:

1 – Базирано на заклучоците од 
студијата (експериментот) погоре, пре-
порачаното прихранување на пчелите 
со канди-погача за време на зимата и 
раната пролет, односно по зони во Ал-
банија, од почетокот на првото легло во 
кошницата додека нема доволно нек-
тар во природата во количество кое им 
е потребно на пчелите.

2 – Во поглед на канди-прихраната 
која може да се користи, јас препора-
чувам користење канди-погача која 
содржи 10% feedbee, која резултира со 
повисоки резултати во поглед на раз-
војот на пчелите и производството на 
мед.

Тирана, мај 2015 l





Пишува: Никола Станишев

Во овој текст би сакал да напра-
вам осврт за трактор од мар-
катa NEW HOLLAND, моделот 

ТТ45 со јачина од 47 КС, кој излегува 
во две варијанти, и тоа 2WD со по-
гон на задните тркала, како и 4WD 
со погон на сите тркала (предна 
влеча). 

Како што е наведено во насло-
вот, ова е економичен трактор за 
индивидуалните земјоделци би-
дејќи неговиот динамичен трици-
линдричен мотор ви дава можност 
да го употребувате со разни прик-
лучни машини за побрзо и поеконо-
мично завршување на сите работи 
на вашите ниви.

Со цената по која се нуди, се 
овозможува секој да може да си 
дозволи да има во својот двор еден 
трактор од еден толку познат и до-
кажан бренд.

NEW HOLLAND TT45

Eкономичен 
и погоден за 
индивидуалните 
земјоделци

Покрај јачината од 47 
КС кои се покажуваат како 
уште помоќни во верзијата 
4WD, овој трактор може да 
се пофали и со двојно ква-
чило (ламела), со која нуди 
функција на карданот не-
зависно од движењето на 
тракторот. Задната хидра-
улика има моќ на кревање 
од 1500 кг, опремена со хи-
драуличен излез за надво-
решна употреба со двојна 
функција , како и со Lift - O - 
Matic системот со кој се по-
стигнува лесно ракување 
со хидрауликата (брзо кре-
вање и спуштање) без да 
се влијае на претходните 
подесувања за длабочина 
и притисок. l
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Massey Ferguson 
MF 5610 Antarctica 
2 е универзален 
трактор за 
земјоделски, 
млекарски и 
мешани фарми, 
со AGCO Power 
мотор од 105 
коњски сили, како 
и исклучително 
едноставно 
управување во 
комбинација со 
високоефикасен 
Dyna-4 менувач

НаЈужниотПолсо трактор

Рекорди МЕХАНИЗАЦИЈА

Холанѓанката Манон Осеворт прва стигна до
најјужната точка на Земјата со трактор. По 17
денавозењепрекуАнтарктикот,стасанаЈужниот
Пол. Во декември 2014 година, Massey Fergu-

sonMF5610пишувашеисторија.Патотнаекспедицијата
„АНТАРКТИК2“билодХоландијапрекуЕвропаиАфрика.
Се возело на Антарктикот цели 2.500 километри дење и
ноќе, со попатни застанувања за смена на возачите на
тракторотитековниодржувањанатракторотзадастигнат
до најјужната точка на светот. Тимот бил изложен на
суровитевременскиусловинатемпературакојапаѓалаи
доминус56Целзиусовистепени.

На Антарктикот, сo докажана техника, ограниченото
специјалноизданиенапознатиотуниверзалентракторMF
5610,МанонОсевортоддавапочитнаимпресивнатаекс-
педиција„Антарктик2“сотракторотMF5610наЈужниот
Пол,којаепроследенаодмилионилуѓе.Притоа,тааодела
постапкитенасерЕдмундХилариј,којво1958година ја

извелпрватамоторизиранаекспедицијана ЈужниотПол
сопомошнаFergusonTE20.

Во типичните карактеристики и својства на MF 5610
на експедицијата Антарктик 2 спаѓаат бескомпромисна
моќ, работна сигурност и стабилност. Токму оние карак-
теристики кои подеднакво се бараат и на Антарктикот и
воситефарминизсветот,сосвојотAGCOPowerмотород
105коњскисили,сокарактеристиченконцептнаотворен
поглед,какоиисклучителноедноставнотоуправувањево
комбинацијасовисокоефикасенDyna-4менувач,MF5610
есовршенпреденнатоварувачиуниверзалентракторза
земјоделски,млекарскиимешанифарми.

Овојтракторецелоснонезависен,бидејќипоседувака-
рактеристикикоисепогоднизадолгопатувањеод5.000
кмнизнајтешкиотинајнегостољубивиотпределнасветот.
Специјалното издание на MF 5610 Антарктик 2 е строго
ограниченопо број и запонатамошнапродажба сигурно
ќеимасличназаинтересираносткакоинеговиотмодел.n

Карактеристични својства на специјалното издание на MF 5610 Антарктик 2:
• Dyna-4 менувач со систем AutoDrive;
• „SuperDeluxe“ седиште за возачот со 

воздушна суспензија;
• Механичко отстранување на кабината;
• Пакет со работни светла со 6 LED 

светла;
• 540/540E/1000 карданско вратило;
• Massey Ferguson Premium Off-Road 

Audio Entertainment System;
• Бришач за задното стакло;
• Специјална боја;
• Подготовки за телеметриски систем Ag 

Command;
• Специјална пакет антарктика 2/Drivers 

Kit;
• Телеборг гуми како стандард;
• Клима-уред.

Пишува: Ненад Степанич



Моќен и 
издржлив 
ТРАКТОР

Трактор Hattat 240 SМЕХАНИЗАЦИЈА

Пишува: Сашко Стошиќ

Хаттат 240 S е модел на трактор 
познат по својот квалитет и из-
држливост. Тој е универзален 

трактор со погон на две тркала и ги за-
доволува потребите за сите земјодел-
ски, комунални работи и транспорт. Го 
придвижува најдобриот, најмоќниот и 
препознатлив од страна на земјодел-
ците, Perkins, англиски трицилиндри-
чен мотор со 50 коњски сили и EURO3 
стандарди и минимална потрошувач-
ка во извршувањето на сите потреби 
на земјоделецот. Трансмисијата е син-
хронизирана со менувач 8 + 2. Големо-
то меѓуоскино растојание од 1900 мм, 
неговата тежина од 2050 килограми, 
предните тегови како и задните тегови 
придонесуваат за уште поголема ста-
билност. Тоа го прави најмоќен трак-
тор во својата класа. Хидрауличниот 
волан овозможува полесна и попре-
цизна контрола за работа и во најтеш-
ки услови. Двата сета хидраулични 
излези и максималниот капацитет на 
подигање на хидрауликата од 1650 ки-
лограми го издвојуваат од останатите 
трактори од класата. Излегува во две 
опции: овоштарско – лозарски модел и 
полјоделски модел.

ХАТТАТ 240 S ГИ ПОСЕДУВА СЛЕДНИВЕ КАРАКТЕРИСТИКИ:

Погон: 2 wd;
Тип на мотор: 1103D-33;
Моќност: 36,9 kW; 50 КС;
Зафатнина на моторот: 3300 см3;
Број на цилиндри: 3;
Број на вртежи: 22.000/мин;
Капацитет на резервоар: 50 литри.
Трансмисија:
Тип – константно механичко;
8 брзини напред;
2 брзини назад.
Приклучно вратило:
Тип – со 1 брзина;
Број на вртежи: 5.400/мин.

Сопирачки:
Главна сопирачка - дискови потопени 
во масло;
Паркинг сопирачка – независна;
Систем за хидраулично сопирање.

Управување:
Тип – хидраулично;
Хидраулика - автоматско позициони-
рање и контрола на подигање;
Број на приклучоци: 4;
Капацитет на кревање на хидраулика-
та: 1.650 кг.

Димензии и тежина:
Меѓуоскино растојание: 1.900 мм;
Должина: 3.550 мм;
Ширина: 1.680 мм;
Тежина:  2.200 кг.

Кабина :
Компатибилна кабина;
Комплетно дихтувана;
Со греење и ладење;
Со предни и задни работни светла.






