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Списанието „Моја земја” из  ле гу
ва месеч  но и е во соп  ст веност на 
Федерација та на фармери те на 
Репуб ли ка Ма кедонија. Првиот 
број из   лезе како орга ни зациски 
бил   тен на ФФРМ во април 2003 
година, а од јуни 2016 се ди 
стри  бу ира како ме   сеч   но членско 
спи    са ние за зем     јо делство и ру  
ра лен раз вој.
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гоисполнуваосновниоткритериум
-даеевидентиранфармерво
ЕдинствениотРегистарзаземјоделци
наМЗШВ,илиечленназемјоделско
стопанство.
Индивидуалниотчленможеда
одлучидалиќечленувавонекојаод
социјалнитемрежинаФФРМ.

ПокрајредовнитечленовиФФРМ
воведуваистатуснапридружни
членови,тоасеправниифизичкилица
коиможатдагикористатуслугитена
организацијата,нонемаатправона
глас.
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ФФРМ

Федерацијата на фармерите во
Република Македонија одржа
презентација за бизнис пла-

новиподготвениодкооперативикои
учествуваанаедукативнатапрогра-
манаменетазаземјоделскизадруги,
организиранаво рамкитенаПроек-
тот„Институционалнаподдршкана
ФФРМ“,поддржанодWeEffect.Цел-
тананастанотбешедасепотенцира
значењето на бизнис плановите и
едукацијатанаменетазакооперати-
вите за развој на здружувањетово
земјоделски задруги. Активностите
наменети за кооперативите, ФФРМ
гиимплементирашевосоработкасо
Македонскатаасоцијацијаназемјо-
делски задруги. Воедно на истиот
настанбешепрезентиранослаткото
од моркови произведено на тради-
ционаленначинбезупотребанахе-
микалии,какофиналенпроизводна
кооперативата„ЕкоИлинден“икако
активностнафокусгрупатаодисто-
именатакооперативаформиранаво
рамките на проектот „Институцио-
налнаподдршканаФФРМ“.

Како дел од овој настан проект
менаџеротБилјанаПетровска-Мит-
ревскагипрезентирашесработени-
теактивностиворамкитенапроек-
тот„Институционалнаподдршкана
ФФРМ“,потенцирајќидекапотребно
езаедничкоучествоикоординација
заради постабилно и поизразено
лобирање во интерес на задругите.
„Зголемувањенаинформираностаи
едукацијатавоодноснауправување,
маркетингноипроизводнитехноло-
гии. Професионализација на тимот
кој работи во задругата, посебно
професионални менаџери во земјо-
делската задруга. Усогласување на

законските норми со потребите на
задругите за да се поттикне развој
(зголеменапродажба, учествоитн.)
Посветеност и фокус на поддршка
на задругите од страна на донато-
рите воделотна економското здру-
жување на земјоделците“, вели
Петровска – Митревска. ЗЗ „Агро
Богданци“одБогданцигопрезенти-
рашебизниспланотзаизградбана
стратификалаипросторијазакале-
мењеналозовииовошнисадници;
ЗЗ„АгроекономијаТрејд“одМогила
собизниспланзанабавканамеха-
низација - комбајн; Екокооперати-
ватаКриваПаланкасобизнисплан
за набавка механизација за селид-
бено пчеларење; ЗЗ „Еко Фасуле“
собизниспланзанабавканамеха-
низација и за обработка на гравот;
ЗЗ„ЕкоИлинден“собизниспланза
набавка на опрема за пелетирање
на луцерка. Сузана Димитриевска,
менаџер на Еко- Илинден одржа и
кратка презентација на пилот про-
ектотзапроизводствонаслаткоод
моркови на традиционален начин,
какоплоднафокусгрупатаодисто-
имената кооператива, а ФФРМ де-
талногоприкажацелиотпроцесна
изработканаслаткотоодморковдо
готов производ преку краток филм.
Благојче Најдовски исто така има-
ше свое излагање со презентација
за студиската посета на кооперати-
вите во Словенија и Хрватска и ис-
такна кои се клучните карактерис-
тики на успешните кооперативи во
тие региони, направи споредба со
нашатаземјаипотенцирадеказад
успешните кооперативи стои успе-
шен, снаодлив и добро образован
менаџер.

Федерацијата на фармери на Ре-
публика Македонија (ФФРМ) и Маке-
донскатаасоцијацијаназемјоделски
задруги (МАЗЗ) следнитедвадена ја
реализираа последната работилница
за  менаџмент и деловно планирање
на земјоделските задруги. Целта на
состанокотбешедасесогледааталат-
китенабизниспланирањетоиделов-
ното комуницирање кои ќе помогнат
во целокупниот равој на земјодел-
ските задруги. Оваа обука исто така
се реализираше во рамките на про-
ектот „Институционална поддршка
наФФРМ“,имплементиранодФФРМ,
а поддржан од шведската органи-
зација Wе Effect, каде што предавач
беше професорот Миле Пешевски
од Факултетот за земјоделски науки
и храна. За време на работилницата
презентиранисепрактичнипримери
за добра организирана кооператива
и седискутирашезаактуелнитепро-
блемииначинитезанивнорешавање.
Ситеучесницикоиактивнобеаинвол-
вирани во едукативната програма за
земјоделскизадругикојасесостоеше
од4обукинакрајотнапоследнатаго-
дина добија иСертификати за нивно
учество и усовршување. На самата
работилницабешепромовиранипро-
ектот„Националенкомитетзасемејно
фармерствовоРМ“,поддржанодФАО,
ИФАДиСветскиотрураленфорум,аво
имлементацијанаФФРМ,МРР,Инсти-
тутотзаразвојназаедниците.

Никола Стаменов, претседателот
наФФРМукажадеказадасеовозмо-
жиразвојнакооперативитетребана
ваковначинобединетиорганизиран
дасенастапуваидасепродолжисо
едукација на менаџероте во земјо-
делскитезадруги.l

Презентацијанабизнисплановииработилницаза
менаџмент и бизнис планирање во задругарството
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ФФРМ

ФедерацијатанафармеритенаРепубликаМакедо-
нијапрекупроектот„Институционалнаподдршка
наФФРМ“,поддржанодWEEffectзаедносоПро-

ектот ИМЕ (IncreasingMarket Employabolity - IME) орга-
низирашеобуказаорганскопроизводствонакојагости
беапретставнициодАгроЦентарзаедукацијаиБалкан
Биосерт. Настанот се одржа во Швајцарскиот контакт
центарвоСкопје, аистиотбешенаменетзачленовите
наМрежатанаженифармери-МЖФприФФРМ.Гости
говорници и предавачи на работилницата беа:Љупчо
ТошеводФондацијаАгроцентар, ГабриелаМитриќеска
МицевскаодИМЕ,ВалентинаКолар-ЈовановскаодБал-
канБиосертиИванСтојанов.Настанотзапочнасократок
состанокнаженитефармеринакојтиегикоординираа
активноститенаМЖФ,апововедотвоорганскотопро-
изводство се дискутираше поконкретно за прашањето
„Зоштодапреминамвоорганскипроизводител?“итн.Со
конкретнипримерибешеобјаснетокоисефакторитекои
влијаатнаорганскотопроизводствоикакосепланира
конверзијата од конвенционален во органски произво-
дител.ЖенитефармериодразникраевинаМакедонија
добијаповеќеинформациизатоакоисефинансиските
импликацииодорганскотопроизводствоикоисе сите
придобивкизанивкакоземјоделци.l

Лидерите на потсекторските групи во рамките на
ФФРМодржаасредбакадешторазговараазаак-
тивностииградењенастратегија,којаштотреба

да се воспостави за подобар настап наФедерацијата
пред надлежните институции за лобирање и воедно
серазгледувааПрограматазаруралнаподршкаиПро-
грамата за директни плаќања - субвенциите. ФФРМ
ќеизлезесосвојизграденставводелотнаизменина
овиепрограми,коиштоќебидатвонасоканаразвојна
земјоделството.Насредбатасеукажадекапотребнисе
инвестицииво земјоделството, загарантиранпласман
иорганизираннастапнапазарите.Предодржувањето
насредбатасопотсекторскитегрупи,Управниотодбор
наФФРМреализирасредбанакојаштосеразгледате-
ковнотоработењенаорганизацијатаипосебеносвртсе
даденалобирањето,накоештоФФРМвонаредниотпе-
риодќеработисопосебнастратегија.Насаматасред-
бабешепрезентиранипроектот„Националенкомитет
засемејнофармерствовоРМ“,којсеимплементираод
ФФРМ,МРРиИнститутотзаразвојназаедниците.l

Организиран настап пред 
надлежните институции

Активностаеделодпроектот„Институционална
подршканаФФРМ“,подржанодWeEffect

Зошто да преминам во 
органски поризводител
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Попроиозводствотонаслаткоод
моркови произведено на тра-
диционален начин без хемија,

фокусгрупатавоМустафинопродол-
жувасопоризводствонаспанаќ,кој
ќе го продава на локалните пазари.
НаистваковначинФФРМворамки-
тенакооперативатавоГорниподлог
формирафокусгрупанаженисокои
се планира да се  приоизведуваат
јуфки наменети за продажба на до-
машниотпазар.Целтанаоваафокус
групаедагозголемичленствотона
кооперативата и да возоможи про-
дажба на традиционални наши про-
изводипрекуздружениорганизиран
настап и мотивирање на жените од
руралнитесрединизанивноактивно
вклучување во здруженијата и зад-
ругите,какоипоттикнувањенанив-
ноекономскојакнење.Активностите
се дел од проектот „Институционал-
наподдршканаФФРМ“,поддржанод
WeEffect.l

ФедерацијатанафармеритенаРМво
соработка со Факултетот за земјо-
делски науки и Храна во Скопје и

ШумарскиотфакултетвоСкопјеподговија
Практиченводичимеркизасанацијана
почвите во поплавените подрачја со кој
наедноставенипрактиченначин сепо-
тенцираатпроблемитесокоифармерите
сесоочуваат,штотиетребадаправатза
временаваквитеелементарнинепогоди
иштонетребадасеправи. Водичотод
ваков тип за првпат е публикуван како
литературавоРМиисто такабиимали
регионалнанамена,бидејќисеоднесува
на катастофи, кои стануваат чести поја-
ви на Балканот. Содржината наВодичот
еподготвенаодстрананапрофесориод
Факултетот за земјоделски науки и хра-
на-Скопје,Шумарскиотфакултет-Скопје
приУКИМиеделодПроектот„Инстити-
ционалнаподршканаФФРМ“,поддржан
одWeEffect.Авторинапубликацијатасе:
проф. д-р Татјана Миткова, доцент д-р
МилеМаркоски,проф.д-рИванБлинков,
проф.д-рДрагиДимитриевски.

„Катастрофитене бираатместои вре-
мекогаќесепојават,прашањетоесамо
на веројатност. Некаде има поголема, а
некаде помала веројатност за појава на
истиотнастан.Затоа,ситеземјивосветот,
безогледнаразвојотнасистемотзарано
предупредување,свеснисезапојаватана
ризикодкатастрофикоиможатдагиза-
грозатосновнитенационалнибезбеднос-
ниинтереси.

Една од природните катастрофи со
кои во изминатите три-четири години
(2013,2014,2015и2016година)беазафа-
тени делови од територијата на Репу-
бликаМакедонијасепоплавитеипорој-
нитетековиформираниприпојаватана
големоневремевокоезакратковреме
паѓаголемоколичествонаврнежи,про-
следенососиленветер.Најмногупосле-
дициодоваапојавасеманифестирааво
(Тетовско,Скопско,СтрумичкоиПелаго-
нија).Општоепознатодекаживеемево
временаклиматскипромени.Насекаде
восветотсеизработуваатразличнимо-
дели за прогноза на климатските еле-
менти и сите укажуваат дека живееме
во време на сè почести појави на екс-
тремниклиматскинастани.Воовојтекст
главенакцентеставеннапоплавитеи
поројнитетековикоисејавијавогорес-
поменатитереонисоцелпреземањена
превентивни мерки за намалување на
последицитедоколкуистотосеповтори.
Проценките на штетите од поплавите
покажуваат дека тие сè уште се многу
повисоки од трошоците за спроведу-
вањетонапревентивнитемерки.Ипри
овиепоплависепокажадеканајевтини-
темеркизазаштитаодпоплавитесево
регулирањето на речните корита и по-
роите,изградбананасипи,пошумување
исл.Проблемотевотоаштозапревен-
цијаобичнонемапаривобуџетот,апо-
доцнаморадасенајдатпаризасанација
наштетите“,севеливововедниотделна
публикацијата.l

Објавен практичен водич и мерки за 
санацијанапочвитевопоплавенитеподрачја

Формирана фокус група во кооперативата во Горни Подлог
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со д-р Марсело Дуњак, Заменик Регионален Директор за Европа и Азија на We Effect ШведскаИНТЕРВЈУ

кој промовира демократија во теорија
и во пракса, како што се задругите
Разговара: Билјана Петровска - Мит-
ревска

За повеќе од 100 години, земјо-
делските задруги се еден од нај-
честите видови на претпријатија 

земјоделците во светот. Балкански-
от регион не е исклучок и по краток 
период на опаѓање на популарноста, 
овој модел на соработка го поврати 
своето значење во регионот. Како го 
објаснувате овој процес?

Првитеземјоделскизадругибилесоз-
дадениивоЕвропавовторатаполови-
нанаXIXвек.Тиеподоцнасеширатво
СевернаАмерикаинадругиконтинен-
тиистанааеднаоднајважнитеалатки
заразвојназемјоделствотоворазвие-
нитеивоземјитеворазвој.

Задругитевоземјоделствотоседелод
општиот концепт на колективното и /
или комунално земјоделство, во која
многуземјоделцитеработатнасвоите

имотикакозаедничкипотфат.Зажал,
зборот задруга се користи - и злоупо-
требува -наразличниначинивораз-
лични делови на светот, особено по
Вторатасветскавојна.Какопоследица
на манипулативната употреба на кон-
цептот, кај луѓето се појави одреден
степен на одбивност. Во Советскиот
Сојуз,земјитеодИсточниотблок,Кина
иВиетнампостоejaколективнадржав-
ни фарми, кои покрај нивниот успех
во производството, имаа недостаток
на еден од најважните елементи на
вистинска соработка, имено контро-
лаивлијаниенанивнитечленовиво
претпријатието.ВоЛатинскаАмерика
земјоделските задруги се користат од
страна наСАД, во 50-те и 60-те, како
инструмент за да се спротивставaт
на влијанието на револуционерните
движења во руралните средини. Во
Африка, пред осамостојувањето, зад-
ругите биле користени од страна на
колонијалните сили како механизам
за контрола и плодоуживање на при-

роднитеичовечкитересурсивосвоите
колонии.

Во Југо -Источна Европа, особено во
земјитекоибеаделодпоранешнаЈуго-
славија,задругарствотобешеразвиено,
промовираноиподдржаноодстранана
државата. Со распадот на Југославија,
концептот на задругарство пропадна,
започнувајќипериодсомногунегатив-
ни критики за тој концепт. Критиките,
воповеќетослучаибеаполитички,ане
од економски или социјален карактер,
обвинувајќизарелативнотопропаѓање
назадругитеиза«негативниотефект»
заради на вклучување државата. При-
тоа тие не го  признаваа фактот дека
земјоделскитезадругичестопропаѓаат
и тоане заради контролана властите,
но поради внатрешните проблеми во
управувањесофармата,недостатокна
искуство во управувањеи знаење, не-
достаток на капитал, и нелојалност на
членовите поради неискуство и недо-
волнатаподготовка.

„Независно од тоа како ќе се 
погледне во руралнита структура 
и можности во Западен Балкан 
за да се зголеми продуктивноста, 
во согласност со меѓународните 
стандарди за квалитет и да се 
биде во можност за влез на 
западноевропскиот пазар, не 
постои друго решение отколку 
да се организираат земјоделци 
во различни видови на 
организации, задругите се една 
од најважните, и по мое мислење 
најпогодни за актуелната 
ситуација во регионот“, 
потенцира д-р Марсело 
Дуњак, Заменик Регионален 
Директор за Европа и Азија 
на We Effect Шведска

Не постои друг економски модел
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со д-р Марсело Дуњак, Заменик Регионален Директор за Европа и Азија на We Effect Шведска

Сепак,негативнитеефектинапазарна-
таекономијаилиберализацијанаеко-
номијатаназемјоделскиотсектор,при-
донесоазаекстремнафрагментацијана
земјоделското земјиште и недостигот
нафинансиски услуги прилагодени за
малиисредниземјоделцикоисепри-
сутни денес во Југо -ИсточнаЕвропа.
Развој на земјоделските задруги се
промовира и поттикнува од страна на
националнитеимеѓународнитеактери,
како најефикасен начин за решавање
назастојотназемјоделствотоибрзата
депопулацијаворуралнисредини.

По повеќе од 50 години од работа-
та на  We Effect за развојот на коопера-
тивите во светот, што  препорачувате 
на овие земји, за да успеат во проце-
сот на преродба на кооперативите? 

Постојат некои основни столбови во
задругарствотоитиесепредусловиза
неговиотуспехитоа:

Државатагопромовира,гоолеснуваи
создава соодветна средина за развој
на задругите како елемент на земјо-
делскиразвој, безинтервенирањево
управувањетоизадачитеназадругите,
ноолеснувањенаработењетоилегис-
лативавонивнакорист.

Соработка за развој како вистински
израз на потребите и залагање на
земјоделците,аненаметнатаилипро-
мовиранаодстрананаполитичкитеи/
илиекономскитеинтересинастраните
надвородземјоделскотодвижење.

Морадабидејаснонаведенодекане
сите земјоделски групи се или може
дабидатзадруги.Задругатаееконом-
ско претпријатие кои мора да произ-
ведуваприходииморадабидеупра-
вувано од страна на професионални
менаџериисесостоиодедуцирании
посветеничленови.

Предзадругатадабидерегистрирана,
морадасеосигурадекаимадоволно
обука за членовите, дека тие ги раз-
бираат и прифаќаат нивните права и
обврскиидекагрупатадостигналадо-
волнаорганизацисказрелост.

Забрана за формирање на псевдо-
задругисоединичнацелдаседобијат
физички средства (опрема, суровини,
грнатови,итн).Овиегрупитребадаби-
дат под други организациони облици,
нонеизадруги.

Меѓународнитепринципиивредности
назадругисепочитуваат,експлицитно
наведенивоподзаконскитеактиисе
почитуваатодстрананараководството.

Накрајотеодфундаменталнозначење
промоцијата на женското членство и
нивните еднакви придобивки и учест-
воводонесувањетонаодлуки.

Дали мислите дека задругите 
може да го олеснат развојот на ма-
лите земјоделци?

Малите и фрагментирани индивиду-
ални земјоделци се заедничка карак-
теристика на земјоделството во цели-
от Западен Балкан, што според мене
претставува на сериозно долгорочно
структурно ограничување за развој.
Просечната големина на фарма се
движиод1,2хавоАлбанијанапомал-
куод4хектаривоСрбија.Ипокрајтоа
што неколкукомерцијалнифармипо-
степеносепојавуваатвоМакедонијаи
Србија,малитесемејнифармисеуште
играатдоминантна улогаво земјодел-
скотопроизводство,софокуснапроиз-
водствозасопственапотрошувачкаи
локалнипазари.Независноодтоакако
ќесепогледневоруралнитаструктура
иможностивоЗападенБалкан зада
сезголемипродуктивноста,восоглас-
ност со меѓународните стандарди за
квалитет и да се биде воможност за
влез на западноевропскиот пазар, не
постои друго решение отколку да се
организираатземјоделциворазлични
видови на организации, задругите се
еднаоднајважните,ипомоемислење
најпогоднизаактуелнатаситуацијаво
регионот.

Кои земји мислите дека има зад-
руги со добра организација, струк-
тура и имаат резултати, кои може да 
бидат добри примери?

Додеказадругитепостојатвомногу
делови на светот, нивната најоб-
емнои успешнапракса во текот на
минатиотвекевоСевернаАмерика
и Европа. Сепак, успешните задру-
гиможатдасенајдатнасекаде.Да
споменамсамонеколкупримери,ќе
најдеме успешни случаи за обра-
ботка на храна во задругите во Ар-
гентина,ЧилеиБразил,задругиза
производство во Парагвај, задруги
запреработкаимаркетингнамлеко,
шеќер, и маслодајно семе  во Ин-
дијаи слично, но кадешто земјите
наБалканотимаповеќеданаучате
најверојатно од историјата на зад-
ругитевоЗападнаЕвропаиКанада.
И покрај тоашто задругите во нор-
дискитеземјисеразвивасеповеќе
иповеќевокласичниприватнипре-
тпријатија,тиесеуштеимаатмногу
да понудат во смисла на знаење и
искуство.

Поради политичките состојби и 
конфликти во регионот повеќето до-
натори се моментално во функција 
на поддршка на проекти од областа 
на демократијата, правото, човеко-
вите права и некако се заборава на 
економијата, особено во земјодел-
скиот сектор. Дали мислите дека 
тоа е точно и треба да се фокусираат 
главно во политиката заборавајќи 
го економски развој?

Понекогашпостојатнедоразбирање
меѓуагенциитезаразвој;тиеправат
грешканаподелбанапатотконраз-
војнадемократијата,одеднастрана,
и економски раст од друга страна.
Искуството покажува дека приста-
потдополитичкамоќиграѓанските
и човековите права мора да поми-
нува низ контрола на економијата
иможноста за луѓето даживеат од
својприход.Непостоидругеконом-
ски модел кој промовира демокра-
тијата,вотеоријаипракса,какошто
се задругите, кои често се сметаат
како«школинадемократијата.

Самата суштина на демократијата,
односно пристап до човековите и
граѓанските права, како и можност-
ите за одлучувањето и учество во
придобивкитена еднаковначин,  е
основатаназадругарството,асотоа
и еден од најпознатите легитимни
начининаземјоделскиразвој.

Меѓународнатазаедницавеќетреба
дајанаучилекцијатадекадемокра-
тијата и човековите права без еко-
номскирасткојќебидеодкористза
најсиромашнитејалегитимирасамо
моќтанаолигархијата.l
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Спанаќот никнува за 12 до 15 денови во текот на првиот 
месец вегетацијата растот е успорен, а најинтензивниот 
развој на листовите е од 30 до 60 дена на вегетацијата. При 
есенска сеидба  спанаќот презимува во форма на неколку 
листови и мирува во месеците декември и јануари.

Одгледување 
на спанаќ 
вопластеници

ГРАДИНАРСТВО

Пишува: Деспина Крстевска

Спанќотеедногодишнабилкасо
кратка вегетација од (45 до 70
дена). Се одгледува како есен-

скаипролетнакултураавозаштитен
просторкаковторакултура.Одлични
резултатидавадоколкусепокриесо
агротекстил. Спанаќот во себе содр-
жиоксалнакиселинаимногучесто
при неповолни климатски услови и
обилноѓубрењесоазотвосебесодр-
жиголемпроцентнаштетнинитрати
и нитрити. Нитратите и оксалната
киселина ги имаповеќе вомладите
листови а посебно висока соржина
имаволиснитедршки.Имадвесор-
тиеднатасомазносемеивариететот
со бодликаво семе. Сортите со маз-
но семе имаат листови кои се зао-
круглениилитапозаобленилистови
иповршинатаналистотимаповеќе
набориитокмутиесортисеотпорни
напредвременоцветање.Сортитесо
бодликавосемебрзоцветаатисеот-
порнинанискитемпературииимаат
многуназабенилистови.

УСЛОВИ НА УСПЕВАЊЕ

Периодот на формирање на лис-
товите е различен и зависи од сор-
тите. Кај раните сорти розетата се
формира за 28 до 35 денови сред-
нораните сорти за 36-42 дена, а кај
подоцнитесортиза42дена.Семето

поникнуванатемператураод3до4
степени целзиусови, а најдобро на
20степеницелзиусови.Оптималната
температура за развој на вегетатив-
нитеорганинаспанаќотеод13до16
степеницелзиусови,аза генератив-
нитеорганиеод25степеницелзиу-
сови.

Критичната минимална темпе-
ратура е 1 степен целзиусов, а мак-
сималната температура изнесува
30 степеницелзиусови.Растенијата
во ранитефази на развој на првите
листови можат успешно да подне-
саттемпературиод-6до-8степени
целзиусови. Добро вкоренетите рас-
тенија под снежна покривка можат
да поднесат температура и до -20
степени целзиусови. Додека висока
температура над 25 степени целзи-
усови придонесува до цветање на
растенијатаинивностареење.

Спанаќотникнуваза12до15де-
нови во текот на првиот месец кога
вегетацијатанарастотеуспорена,а
најинтензивниот развој на листови-
тееод30до60денанавегетацијата.
Приесенскасеидбаспанаќотпрези-
мувавоформананеколкулистовии
мирувавомесецитедекемвриијану-
ари. Со појавата на подолги денови
и повисоки температури тој веднаш
формирацветностеблоодкрајотна
априлдопочетокотнамај.

Потребата од светлина кај спа-
наќотнеемногуголемаштогопра-
виодличенпосевкакомеѓукултура.
Спанаќотекултуракојасакаподол-
ги денови. Спанаќот бара големи
количини на вода пред се поради
слабо развиениот коренов систем
и неговата локализација на повр-
шинските слоеви на почвата. При
недостатокнаводаспоросеразви-
ваи брзо старее.Оптималнавлаж-
ност на почвата за развој на спа-
наќотеод60до70%,анавоздухот
од80до85%.Биолошкитесвојства
на спанаќот се важни за одреду-
вање на времето за производство
ирегулирањена условитевоплас-
тениците.Зауспешноодгледување
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За одгледување на спанаќ во
заштитенпросторсоилибезгреење
одлучувачка улога има економич-
ностанапроизводството.

Планирањето на времето на се-
идба на спанаќот треба да се земе
вопредвиддекасортитенаспанаќот
образуваатрозетаза28до42дена.

Сеидбата во заштитениот прос-
торе густаод20до25растенијана
еденметарквадратенсоразадлече-
ност од растение до растение од 10
сантиметри.

Брзотопоникнувањенаспанаќот
придонесува за редуцирана агроте-
хникаиистиотнемапотребаодмеѓу-
редна обработка на посевот. Кога е
можнодасерегулиратемпературата
тогашвотекотназиматаиоблачни-
теденовитемпературатасеодржува
од10до15степеницелзиусовипреку
дениод5до8степениноќновреме.

За време на сончевите денови,
дневнататемператураможедабиде
и до 18 степени целзиусови, но со
добра вентилација затоа што има
опасност од габични заболувања.
Спанаќоттребаредовнодасенавод-
нуванасекои7до10денасоводен
талог од 10 до 15 мм. Слабо развие-
ниот посев треба да се прихрани со
комплекснотечноѓубриво.l

Вид на објект Време на сеидба Време на берба Забелешки

Објектбезгреење Срединанаоктомвридо
срединанајануари

Одкрајнаоктомвридо
половинатанајануари

Континуиранасеидбана
секои7–10дена

Објектсогреење

Половинанаоктомври,
половинананоември,
крајнајануари,
крајнафевруари

Крајнаноемвридокрајна
декември,
крајнафевруари
крајнамарт

Континуиранасеидба

Доцнаесенскасеидбасо
агротекстил октомври Крајнамарткрајнааприл Воранапролетрастенијата

сепрекриенисоагротекстил
Планирање на сеидбата и бербата на спанаќот во заштитен простор

наспанаќпотребноедаимамногу
плодна средно тешка земја, лесно
пропуслива и со добра структура.
Спанаќотнеподнесувакиселипоч-
витукуониекоисебогатисокалци-
ум.Најпогоднапочваесоph6,5до7.

Спанаќот најчесто е претходна
или втора култура во пластеникот.
За10 тониприносодспанаќ тојод
земјата извлекува 50 килограми
азот, 20 килограми фосфор и 40
килограми калиум и 20 килограми
калциум. Треба да се одгледуваат
сортисобрзраствозаштитенпрос-
тор, а на отворено да се користи
агро текстил со сорти отпорни на
нискитемператури.
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Grow-bag системот е еден од поновите системи 
и спаѓа во хидропонски системи (без тло), 

одгледување на растенија во вреќи кои се 
наполнети со одредени суспстрати кои можат 

да бидат од органско и минерално потекло: 
органски (тресет,кокосови влакна, компост и др.), 
минерални (перлит, вермикулит и др.), можни се 
комбинации од тресет и перлит или вермикулит

Grow-bag
систем за

одгледување
назеленчук

ГРАДИНАРСТВО

Пишува: Деспина Крстевска

Како што од ден за ден се по-
веќе се зголемува населе-
ниетовосветот, толкуповеќе

човекотсетрудисоподобриипок-
валитетниидеидадојдедопоефи-
касно одгледување на културите.
Напомалпростордаседобијатпо-
големиприноси.

Така, дошле до идеја да напра-
ватедноставенсистемнаодгледу-
вање на растенија во вреќи, така
наречен grow-bag систем. Grow-
bag системот е еден од поновите

системи и спаѓа во хидропонски
системи (без тло), одгледување
на растенија во вреќи кои се на-
полнети со одредени суспстрати
кои можат да бидат од органско
и минерално потекло: органски
(тресет,кокосови влакна, компост
и др.), минерални (перлит, верми-
кулитидр.),можнисекомбинации
одтресетиперлитиливермикулит.
Супстрати за grow-bag системот:
мешавина (пилевина и песок) е
супстрат кој овозможува секогаш
иста влажност внатре во вреќата.
ВредностанаpHкајовојсуспстрат
потребноедабиде6,2-6,6.Кораод

дрвоесупстратсокојседобиваат
добри резултати со свежа борова
кора за одгледување краставица
и домат, особено кај вертикално
поставенитевреќи.Например,кај
домат се користат вреќи со 14 ли-
трисупстрат.Тресетесупстраткој
најмногу се употребува во одгле-
дување краставица во Англија.
Напримерзадоматот секористат
вреќисо42литриодовојсуспстрат.
Мешавина со тресет е супстрат
мешавина од 50% тресет и 50%
вермикулит, може да се користи
тресет+вермикулит+перлит (восо-
однос60:20:20).
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Вреќитезаgrow-bagодгледување
сеправатодстабилнаполиетиленска
фолијаинивнататрајносте2години.
Најчесто се прават двобојни, од на-
дворешната страна се бели поради
одбивање на сончевата светлина, а
одвнатрешнтастранасецрнисоцел
да спречи влијание од сончева свет-
линакојаможедадоведедохемиска
рекација врз хранливиот раствор и
супстратот.Најчестовреќитесесоди-
мензииод1,0-1,2mдолжина,20-25cm
ширина и 15-20cm висина. Според
овие димензии на вреќата потреб-
но е да се стави околу 30-40 литри
супстрат. Се земаат примероци од куколекторскиканал(цевче).Помеѓу

редовитеодвреќисепоставуваатво-
довисокапкапокапкавокојасеапли-
цираат водорастворливи губрива со
изводитаканареченишпагетикоисе
поставуваат на секоја засадена бил-
ка.Овојсистемнаодгледувањеденес
најчесто се користи кај одгледување
краставица, домат, пиперка, диња.
Послеотстранувањенаеднакултура
може да се засади друга со претход-
на стерилизацијана супстратотине-
гово надополнување ако е потребно.
Предноститенаовојсистеметоашто
епогодензанатераса(балкон),дода-
денитехранливиматерииседоволни
зацелиотциклуснаодгледување.Но,
најдоброетоаштобилкитесецелос-
ноодделениодпочвата,соштонатој
начинсезаштитуваатоднапаѓањеи
навлегувањенаштетниците.l

растенијатакоипоможностдабидат
совисинаод20-25cmидасепостават
на благ наклон од 0,5-1% за полесно
дасеисцедувавишокотводаихран-
ливиот раствор. Најпрвин потребно
е целата површина да се покрие со
фолија, а потоа хоризонтално се по-
ставуваат вреќите во редови со рас-
тојаниеод40-50cm,апомеѓубилките
80-100cm,акосеодгледуваатдомати,
краставицаилипиперка.Отворитеза
садењесеправатодгорнатастранасо
10x10cm.Оддолнатастрананавреќи-
тесеправиотвород1-3cmкојслужи
за исцедувањена вишокот вода пре-
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Во листовите на стевијата се наоѓаат 
осум различни гликозоиди кои се од 200 
до 300 пати послатки од шеќерот, а исушените 
листови се од 30 до 40 пати послатки од шеќерот.

СТЕВИЈА-
најслатката
билка

НОВИТЕТИ

Стевија (Stevia rebaudiana) е по-
веќегодишназељестабилкасо
потеклоодСреднаиЈужнаАме-

рика,анајвеќесеодгледувавоКина
иСреднаАмерика.

Стевијата првенствено се одгле-
дувазарадислаткителистови,јужно
американските индијанци оваа бил-
ка јакористелепредповеќеод1500
години како традиционален засла-
дувачволековитинамени.Во19век
ја запознале европјаните и почнала
брзодасеширинејзинатаупотреба
насекаденизсветот.

Стевијата влијае на нивото на
гликозата во крвта и на нивото на
инсулин,ноина телеснатамасакај
човекот. Иако е слатка не доведува
до појава на кариес. Таа е отпорна
натермичкаобработкаиможедасе
употребува во термичката подготов-
канахранатаинатојначингозаме-
нувашеќеротвоисхранатаиедобар
изборзазаболенитеоддијабетес.Во
листовите на стевијата се наоѓаат
осумразличнигликозоидикоисеод
200до300патипослаткиодшеќерот,
аисушенителистовисеод30до40
патипослаткиодшеќерот.

ОДГЛЕДУВАЊЕ

Стевијата може да се одгледува
надваначинасосемеисорезници.

Одгледувањетонастевијатасосеме
може да биде во заштитен простор
или на отворено во нашите климат-
скиусловипопоминувањетонаопас-
ностаодпролетнимразови.Младите
растенијакоиседобиваатодрезни-
ци потребен е период од 25 недели
задазајакнатзадаможатдасепре-
садат на отворено. Растојанието од
реддоредтребадаизнесуваод80до
100см,аодрастениедорастение30
до40см,соштосепостигнувагусти-
наод4до6растенијанаеденметар
квадратенодносноод40000до60000
растенијанаеденхектар.Настевија-
таиодговараатпесокливииловести
почви со pH од 4,5 до 7,5. Стевијата
неподнесувасушаибараобилнона-

воднување.Задобриприноситреба
да се наѓубри со 100-200 kgNPK во
комбинација5-20-30наеденхектар.
Поради високата содржина на слат-
киматериистевијатане јанапаѓаат
штетници. Што ја прави култура со
минималнивложувања.

БЕРБА

Бербатаможедабидееднократ-
на или во повеќе турнуси. Во реги-
они со идеални климатски услови
стевијатаможедададеприносидо
6 t/ha суви лисја од стевија, но во
нашите климатски услови прино-
сите се многу помали. Со берба се
започнувавоавгуст,исебереседо
првитеесенскимразеви.Требадасе
споменедеканајголембројнаслат-
ки материи стевијата во себе содр-
жипреддапроцвета,апоцветање-
то нивната количина заначително
опаѓа.Веднашпобербаталистовите
мора да се исушат. Најдобро е тоа
да се направи во специјализирани
сушарикадеистатасесушина50˚C
ворокод24до48часа.Посушењето
листовите по механички пат се од-
војуваат со тресење и се чуваат на
сувоиладноместо.l

Пишува: Деспина Крстевска
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Главната карактеристика на агрогеловите 
е нивната голема апсорбциона моќ. 
Апсорбцијата на вода е стопати поголема 
од нивната тежина. Производот е 
биоразградлив, не го нарушува 
квалитетот на почвата така што овие 
препарати можат да се користат на секој 
почвен тип и за сите растителни култури.

АГРОГЕЛ
НОВИТЕТИ

Пишува: Дипл агр. Димитар 
Арнаудов

Последниве години сведо-
ци сме на големи климатски
неприлики, а една од позна-

чајнитееглобалнотозатоплување.
Глобалното затоплување, како и
низа други макро и микроклимат-
скинеприликиимаатголемовлија-
ниеврзприносотназемјоделските
култури.

Едно од поновите решенија за
борба против сушата (последица
на глобалното затоплување) е аг-
рогелотилихидрогел.

Напазаротовојпрепаратсена-
оѓаподразни трговскиимиња,но
целтаеединствена,атоаеодлич-
натаапсорбцијанавода.Агрогелот
овозможува рационално корис-
тење на водата од страна  на рас-
тенијата.

Главната карактеристика на
агрогеловите е нивната голема
апсорбциона моќ. Апсорбцијата
на вода е и сто пати поголема од
нивната сопствена тежина.Произ-
водотебиоразградлив,негонару-

шува квалитетот на почвата така
што овие препарати можат да се
користат на секој почвен тип и за
ситерастителникултури.

Агрогелот создава резерва на
вода во ризосферата, така што ја
апсорбира целата влажност околу
ризосферата, а останатата коли-
чина ја пропушта во подлабоките
слоеви на почвата, притоа не доз-
волувајќидасесоздадеголемаре-
лативна влажност во почваташто
претставува потенцијална опас-
ност од заболување, првенствено
накореновиотсистем.

Агрогелот е гранулиран безбо-
ен полимер кој добро апсорбира
вода,јанамалува,односнојаопти-
мизирапотребатазанаводнување
и е од голема корист во сушните
реони.Важноедасенагласидека
агрогелот не ја елиминира потре-
батазанаводнување.

Вопродажбасенаоѓавооблик
на гранули или прашок и со дода-
вањенаводастанувагел.

Вопочватасенанесуванадла-
бочинаод4до40cm,возависност
одкултуратакојасеодгледува.

За производство на расад во
пластеници може да се расфрли
низлеатаипритоадасеинкорпо-
рира на длабочина до 8cm. Потоа
севршисеидбатаидобросенавод-
нува.За10m2епотребнооколу200
грамасупстрат.

Доколку се користи во контеј-
нерското производство на расад,
агрогелот се меша заедно со суп-
стратотитоа3до4kgнаеденметар
кубенпочва.

Во индустриското производ-
ство агрогелот се внесува (ин-
корпорира) заедно со семето, со
посебни уреди кои се користат за
внесување на инсектицидот. На
овој начин процесот на 'ртење и
никнењеепобрз,несесоздавапо-
чвенапокорицаимладиотнасаде
заштитенодсуша.

За веќе расадените растенија
инкорпорацијата на агрогел се
правинаследниовначин:Кајсекое
растениетребадаископамедупка
во зоната на ризосферата на дла-
бочинаодоколу 20cmида ги тре-
тираме со крупна гранулација од
агрогелот.l



ЗАДРУГАРСТВО

ЗДРУЖЕНОЕКОНОМСКОРАБОТЕЊЕ
Пишува: Моника Ристеска

Колку тие повеќе се обе-
динети како земјодел-
ски задруги во економски

здруженија и колку повеќе го
сфаќаат значењето на концеп-
тот на земјоделското задру-
гарство, толку повеќе може да
се развиваат и да настапуваат
организирано на малиот пазар
и да имаат организиран и мно-
гу попретставителен настап
кога лобираат пред засегнати-
те институции на Власта. Про-
блемите со кои се соочуваат
земјоделските задруги се број-
ни недостатоци во правната
инфраструктура, каде што тре-
башедасепомогневозголему-
вањетоизајакнувањетоназад-
ругите,несетретираниповеќе
од индивидуалните земјодел-
скипроизводители,малбројна
членови во задругата итн. Ова
се генералните заклучоци и
препораки во регионот.Во овој
бројнаМојаземјаприкажанисе
состојбитесозадругарствотово
Албанија,КосовоиМакедонија
инаштотиетребазаедничкида
работат.

ВоМакедонијанајголемпроблем
енепостоењенавистинскиме-
наџеривозадругите,луѓетоне

сеобединети,имаатзаконскибари-
ериводелотнаоданочувањето,како
икај зголемувањетоначленството.
Доколкуновитечленовисеневрабо-
тени,тиевоМакедонијаавтоматски
се бришат од регистраот на невра-
ботени.ФедерацијатанаФармерите
на Република Македонија во изми-
натиот период преку проектот „Ин-
ституционалнаподдршканаФФРМ“
поддржанодWeEffectконтинуирано
работинаобединувањетонакоопе-
ративите, на јакнењето на нивната
свестзанивнотозначењеиспрове-
деедукативнапрограмазакоопера-
тиви.Вторнајголемпроблемкојшто
гоотежнуваформирањетои успеш-

Задругарството  
во Македонија
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нотофункционирање на кооперати-
витесесостоивотоаштонепостои
доверба меѓу членовите. Потребно
е дефинирање на траснпарентна и
демократска структура во задруга-
та. Непостоењето пак, на соодвет-
нообученикадри,какоагрономиво
рамкитеназадругитеистотакаего-
лемпроблем.

Едукативна програма за развој
накооперативнотоздружувањееод
големозначењезаразвојотнамали-
теисреднифармери.Едукативната
програма опфаќа 4 работилници и
тоа за: бизнис планирање, марке-
тинг стратегии, деловно комуници-
рањеименаџирање.Работилниците
забизниспланирањеизамаркетинг
стратегии имаат бројни придобив-
кизаучесниците.Пообукитетиесе
обученизазначењетоиупотребата
на бизнис планот, маркетинг стра-
тегиитеиправилноменаџирањена
земјоделскатазадруга.

Според законот за земјоделски
задруги во Косово, коопера-
тива претставува правно лице

создадено од физички или правни
лицакоиморадабидатземјоделци
кои придонесуваат на нивната при-
ватнасопственостконакционерски-
от(споделениот)капитал.Истотака,
споредовојзаконкооперативитеим
обезбедуваат услуги на своите чле-
нови и не се базирани на правење
профитзасебе.Приближно75%од
брутопрометотназадругатаеодак-
тивноститеначленовите.

Земјоделските задруги имаат
голембројнапредности,одкоико-
ристимаатземјоделците,трговците
ипотрошувачите.ИКЦимазацелда
гипоттикнеземјоделците,меѓудру-
гото, преку создавање на задруги.
Феноменоткојесосемаочигледене
деканапазарот,односноекономија-
танаСлободниотпазарсенаметну-
вагрупаназемјоделциорганизира-
ниформално или неформално како
кооператива.Некоиодпридобивки-
текоигиносатземјоделскитезадру-
гисе:зголеменамоќдакупатземјо-
делскисуровинисодобарквалитет
и поевтини цени, обезбедување на
земјоделски технологии, намалу-
вањенатрошоцитеитн.l

Задругарството  
во Косово

ЗДРУЖЕНОЕКОНОМСКОРАБОТЕЊЕ
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ЗАДРУГАРСТВО

Придобивкитеодедукативната
програма за земјоделските зад-
руги се многубројни. Развиените
материјалии алатки ќе бидат дос-
тапни за сите членови на задру-
гите преку ФФРМ, Македоснката
асоцијација за земјоделски зад-
руги и Министерството за земјо-
делство,шумарствои водостопан-
ство. Земјоделските задруги имаа
можност да разменуваат искуства
иидеи.Секреираапредусловиза
координирање и вмрежување на
задругите. Сепак, потребно е за-
едничко учество и координација
заради постабилно и поизразено
лобирањевоинтересназадругите,
како и зголемување на информи-
раностаиедукацијатавоодносна
управување, маркетинг но и про-
изводни технологии. Професиона-
лизацијата на тимот кој работи во
задругата, посебно професионал-
нименаџеривоземјоделскатазад-
ругаеистотакапотребно,ноиусо-
гласувањето на законските норми
сопотребитеназадругитезадасе
поттикне развој (зголемена про-
дажба, учество итн.). Последна
препоракаштопроизлегуваоддо-
сегашното спроведување на оваа
едукативна програма е потребата
за зголеменапосветеностифокус
на поддршката на задругите од
страна на донаторите во делот на
економскотоздружувањеназемјо-
делците.l

Земјоделски 
кооперативи во 
Албанија
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Во Албанија, земјоделски ко-
оперативи постоеле уште
од 1953-1954 година основа-

ни од страна на комунистичката
власт.Вкупно1900таквинизцела-
таземја,нотиенедонесоаништо
другоосвеннезадоволствоисиро-
маштијатакајземјоделцитевотоа
време.Овабешепричинатазошто
тие не беа пренесувани до денес.
Со пренесувањето на владините
политики во последниве години
во Албанија денес тие имаат да-
дено повеќе приоритет и поддрш-
ка за создавање на земјоделски
задруги со донесувањето на нов
закон во 2012 година и промотив-
ни кампањи за организирање на
земјоделците во „Здруженија за
соработка во земјоделството“. Со
целата поддршка што Владата ја
прави во овој поглед да им даде
субвенции,соработкасострански
донации и леснотија на водење
бизнисза„Здруженијазасоработ-
кавоземјоделството“,албанските
земјоделцисѐ уштесескептични
и сѐ  уште постои страв од созда-
вање на овие форми на здружу-
вање поради следните причини:
поради горчливиот вкус кој оста-
на по искуството на комунистич-
ката ера; поради недостаток на
потребни информации за сензи-

билизирање на земјоделците за
земјоделско здружување; поради
недостаток на потребната доку-
ментација (документи за сопстве-
ностназемјиштето).

Фондацијата AgriNet Албанија
дава свој придонес кон поддрш-
ката на иницијативите за орга-
низација на земјоделски задруги.
Преку различни активности како
што се промоција на предностите
и успешни искуства во земјата и
странство, информации за легис-
лативата, логистичка поддршка
итн., тие го зголемија интересот
кај различни групи на земјоделци
да се организираат во кооперати-
ви.Благодарениенаовојпридонес
еоснованаво2014годинаеднаод
првитезадругинаречена„BioHolta“
соседиштевоГрамш,регионотЕл-
басан, со Шефкет Хиса (Shefqet
Hysa)заПретседателиглавнацел
е производството на грозје и ле-
ковити растенија. Како и другите
иницијативи од производителите
најаболкасеподдржаниворегио-
нотКорчаипошироко.

Фондацијата AgriNet Албанија
ќепродолжидагоподдржувафор-
мирањето на земјоделските зад-
руги, како еден од најуспешните
современи начини да се зголеми
производството, да се подобри
пазарот, а со тоа последователно
да се зголемуваат приходите од
земјоделството.

По распадот на поранешните
земјоделски задруги во 1991 го-
дина, земјоделците од  Пука, Ал-
банија  се вратија на работа на
нивнатаземјаработејќисостраст
и посветеност за да се задоволат
потребите на нивните семејства.
Сотекотнагодините,продажбата
на производството стана сè по-
тешка.

Во разговорите со трговците во
градовитеПукаиФуше-Arrëz,пра-
шањетогласи:Зоштотиенегизема-
ат производите од земјоделците од
Пука  и тие одговораат дека земјо-
делцитенесеорганизиранизадаги
продаваат своите производи, а тие
неможатдаодатодкуќавокуќаза
дакупатсоодветенизнос.„ВоТира-
наилиСкадародимедиректнонапа-
зарот,ниегонаоѓамеонаштонитре-
ба,аценитесеречисиеднообразни.
Акоземјоделцитебидаторганизира-
ни воПука ние ќе ги купуваме нив-
нитепроизводи,коисепоприродни
ибараниодстрананапотрошувачи-
те“-велаттие.Агропукаворамките
напроектотподдржанодстранана
WeEffectзавршиодличнаработаво
однос на признавањето, лобирање-
то и поддршката на земјоделците
или другите групи во врска со пот-
ребата од соработка и воспоставу-
вање задруги. Така, во 2016 година
имашеобукисо тренери,лидерина
групи земјоделци за соработка во
земјоделството. Исто така, тие раз-
виле неколку студиски посети на
задруги организирани во регионот
Скадар, Тирана итн., да се запозна-
ат сонивнотоискуствоирезултати.
На крајот на овие активности, Аг-
ропука организираше дискусија со
земјоделцитевоовиегрупивоврска
со можноста за воспоставување на
земјоделски задруги. Земјоделците
се жалат дека постојната законска
регулативагиказнуваакосеоргани-
зиранивозадруги,бидејќитиемора
даплаќаатсоцијалноиздравствено
осигурувањеза ситечленовинако-
оперативата, лишени од економска-
тапомошштогидобиваатденесод
локалната власт итн. Само групата
жени од Керети изрази интерес за
организирањенакооперативата,во-
ведувајќи во стратегијатана развој
заследнитетригодини.Агропукаќе
гиподдржувачекорпочекордонив-
натаконсолидација.l
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ЖИВИНАРСТВО

Пишуваат: Моника Ристеска, 
Ацо Митевски

Кај органското живинарство
несилките се одгледуваат во
соодветни објекти за одгле-

дување или на отворен простор во
предели во кои климатските усло-
ви овозможуваат опстанок на нив
наотворенипростори.Објектитеза
одгледување несилки кај органско-
то живинарско производство треба
даимааттакваизолација,греењеи
вентилација коиовозможуваатцир-
кулацијата на воздухот, нивото на
прашина, температурата, релатив-
натавлажностнавоздухотиконцен-
трацијатанагасовидасеодржуваат
во границите кои не се штетни за
несилките и обезбедуваат соодвет-
наприроднавентилацијаидоволна
количинанаприродносветло.

1. Oбјектоттребадабидеизграден
такашто целата живина има лесен
пристапдоотворениотпростор;

2. треба да имаат отвори со одго-
варачкаголеминазавлезиизлез,а
вкупнатадолжинанатиеотворитре-
бадабиденајмалку4мна100м2по-
вршинаодпростороткојì енарас-
полагањенаживината;

3. најмалку една третина од повр-
шинатаодобјектоттребадабидеиз-
граденаодцврстматеријал,односно
данеесомрежестаилирешеткаста
структураитребадабидепокриена
сопростиркаодматеријалкаковшто
есламата,пилевинатаилипесокот,а
во делот кој е со решеткаста струк-
турапречкитетребадабидатсове-
личинаибројкојодговаранаврстата
наживинаинаголеминатанајатото.

Живинатанетребадаседрживо
кафези,анаводнитептицитребада
им биде обезбеден пристап до по-
ток,бара,езероилибазенсекогаш
когатоагодозволуваатвременски-
теихигиенскитеуслови,задасеза-
доволат специфичните потреби на
овааврста.

СИСТЕМИ НА ЧУВАЊЕ

Една од основните карактерис-
тики кај органското производство
е постоењето на испуст, затоа што
тој овозможува природното одне-
сување на живината во потполност
дасеманифестира.Живинатаможе
даседвижи,дабиденасвежвоздух
и сонце и да се одгледува доволно
долгоштодавапосебенквалитетна
нивнитепроизводи.Оддругастрана,
постоењето на испуст  технолошки
бара повеќе во однос на одгледу-
вањето живина внатре во објектот,
превенствено поради губитокот
поради болести и предатори. Исто
така, производството со пуштање е
одсезонскикарактерзатоаштовре-
менските прилики значајно влијаат
на приносот и квалитетот на произ-
водството.

Органско 
живинарство
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Одгледувањето на живината со
пуштањеможедасеорганизирана
повеќе начини, во зависност од ви-
дот и карактеристиките на објектот
ииспуст.

Фиксни објекти

Овој системна чување се приме-
нува најчесто кај големите произво-
дители,односнозаорганизирањена
производствоодпоголемразмер.Тој
подразбира објект од цврста градба
околукојсенаоѓаиспуст.Предности-
тесевотоаштоможедасеизгради
солиденобјектсоводаиструја,така
штоможедасеобезбедигреењево
текотнаодгледувањетонапилињата.
Живинатаимапристапкониспустот
којсенаоѓаоколу.

Надстрешница

Тие може да бидат потполно со
објектот или на еден дел од ѕидот.
Доколку таквата надстрешница се
огради, добиваме т.н. веранди или
зимски градини кои ì овозможува-
атнаживинатадаизлезенадвород
објектот,асепакдабидезаштитена
одвременскитевлијанијаипредато-
ри.Настрешницитеможат да имаат
жиченпод,такаштоизметотпропаѓа
подподот,апотоасечистинадвор.

Надстрешницитеморадасеобез-
бедат и на испустите, затоа што на
птицитеимпружаатзаштитаодпре-
даториивременскитеуслови–пред
сèодсонцеидожд.Надстрешниците
можатдабидатнаправениодстрана
наодгледувачотиликакозасолниште
можедапослужатдрвјаилигрмушки
коисенаоѓаатнаизлезот.

Како засолниште добро може да
послужат и дрвја и грмушки во чии
гранки птиците може да најдат заш-
тита и сенка. Доколку испустите се
без растенија во близина и претста-
вуваат „бришен простор“ на нив
живината не се чувствува пријатно
затоаштонесакадабидеизложена
на летечките предатори. Исто така,
птицитенесакаат силносонцеиве-
тер,патиеможедаимаатпотребаод
некаква заштита. Некои студии по-
кажаледекаживинатанемапроблем
да„чепка“идаседвижинаотворен
простор,нодеказаодморпреферира
дасескриевонекаквагрмушкаили
меѓугранките.

Пасиште

Птиците внесуваат еден дел од
хранливитематериипрекупасење,а
еденделисоклукањенаинсектии
глисти,соштовнесуваатквалитетни
анималнипротеини.Билниотделре-
лативно слабоможатда го користат
затоаштоптицитенејаваратцелуло-
зата,такаштовосуштинатешкоеда
се процени колку навистина хранли-
виматериивнесуваатвоорганизмот
на пасиште. Према некои проценки,
пасиштетоможедазамени5-10%од
оброкот, но поголемиот дел од екс-
пертите советува доприносот на па-
сиштата не се смета во исхраната,
тукухранливитематериисебаланси-
рааткакокомплетнитепотребидасе
задоволуваатпрекухрана.

Одржувањето на пасиштето е
клучниот момент кај системот на
одгледување на живина на испуст.
Вегетацијата мора да се одржува, а
пожелноебилкитедасемлади,вора-
натафазанавегетацијата,затоашто
воспротивноживинатанемадасака
дагиконсумиратукусамоќегазипо
нив. Ако тревата е превисока,живи-
ната прави тунели преку високата
треваипреминувапрекунивсамоза
да дојде до хранилката, а остатокот
одиспуствоопштонегокористи.Ви-
сокататрева,оддругастрана,честое
ивлажна,патоаепогоднозаразвој
напаразити.Влагатаодтреватаќеги
намокрииперјатанаживинатапатаа
ќејавнесевлагатавообјектотштоне
е добро поради валкањето на прос-
тирката.

Ротација на пасиштето овозмо-
жувапасиштетодасеодмори,веге-
тацијатадасеопоравиодгазењето
идасеспречинатрупувањетонама-
теријалот од ѓубривото, како и раз-
војот напатогени.Пасиштето треба
дасеротираминимумнадвадотри
месеци, иако најдобро е на месец
дена.Кај товнитепилиња,пасиште-
томожедасеротирапослесекојтур-
нус(послепродажбатаииспораката
наптиците),ноносилкитенеможат
даостанатнаистопасиштевотекот
на целиот период од производство-
то.Ротацијатанајлесносевршитака
штопасиштетоседелина4дела,па
птицитепреминуваатодеденводруг
дел после некое време. Во Амери-
ка, асоцијацијата за земјиште (Soil
Association) препорачува пасиштето

дасеодмара12месеципомеѓујато-
то,аминимумдабиде9месеци.Тоа
значи,декаакопасиштетоеподеле-
нона4дела,насекојделживината
можедапрестојува3месеци,апосле
дасепреместиводругдел.Натојна-
чинсекој деле 3месецивоекспло-
атацијаи9месецисеодмара.

Проблемоткајпасиштатакоинесе
ротираатештовегетацијатацелосно
сеуништува,аподлогатасепретвора
вокалинечистотија.Тоасевнесуваво
објектитеи гнездатаи јатата се вал-
каат. Исто така, на таквото пасиште
серазмножуваатпатогениорганизми,
па се зголемува ризикот од болести.
Доколку сеодгледувапомалкуод50
птици,веројатнонемадаимапотреба
заротацијанапасиштето.

ПЕРИОД НА КОНВЕРЗИЈА

Периодот на конверзија претста-
вува период кој мора да помине за
конвенционалното производство да
сепретворивоорганско.Затоавреме
сеприменуваатситепринципинаор-
ганското производство, но произво-
дитенеседекларирааткакооргански
тукукакопроизводиод„конверзија“.
Должинатанатраењетоиправилата
коимораатдасепочитуваатвопери-
одотнаконверзија,регулиранисесо
законскиакти.

Должината на траење на пери-
одотнаконверзијавоорганскоторас-
тителнопроизводствокоесекористи
воисхранатанаживината возавис-
ностеодвреметокогаеспроведено
сеењето,односнобербата

Вослучајкоганафарматапостојат
животни од конвенциоанлно про-
изводство, должината на траење на
конверзијата во органско сточарско
производство се однесува на цело-
купната призводна единица, вклучу-
вајќигосточниотфонд,пасиштатаи/
илибилокоеземјиштекоесекористи
заисхрананаживотнитеиакоживот-
нитевонајголемделсехранатсопро-
изводитеодтаапроизводнаединица,
вкупниотпериоднаконверзијазажи-
вотните,пасиштатаи/илиземјиштата
коисекористатзаисхрананаживот-
нитеможедасенамалина24месеци.

ИСХРАНАТА НА ЖИВИНАТА КАЈ 
ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Во органското сточарско произ-
водствосекористихраназаживотни
којапрвенственопотекуваодфарма-
танакојаживотнитесеодгледуваати
накојасеприменуваатметодинаор-
ганскотопроизводствоилиоддруги
фарминакоисеприменуваатметоди
наорганскотопроизводствоикоисе
поможностодистрегион.l



Исхрана на 
гравидни 

млечни кози

СТОЧАРСТВО

Пишува: Дипл. инг. агр. Јелица 
Бешлиќ

Правилната и избалансирана
исхрана е многу значајна во
одгледувањето на козите. Таа

поволно влијае на репродуктивните
особини,намлекопродукцијатаипи-
растоткајкозите.Заправилнаисхра-
напотребноедасеобезбедатдовол-
ни количини на енергија, протеини,
витамини,минералиисурововлакно.

Хранливите потреби кај гравид-
нитемлечникозинесесекогашисти,
тие се во зависност од тоа во која
фаза на гравидност се наоѓаат. Во
првите две третини од гравидноста
продукцијатанамлекоемногуниска,

во овој период започнува и засушу-
вањето,аирастотнаплодотемногу
мал, па затоа потребите од хранли-
висостојкиможедасезадоволатсо
исхрана само со волуминозни крми-
ва.Волетниотпериодпотребитеод
хранакајкозитевопрвите2/3-тини
од гравидноста се задоволуваат со
испаша и со брстење, а во зимски-
от период со квалитетно ливадско
сено или сено од детелина и луцер-
ка,ареткокогасекористиисилажа
(при интензивно козарство). Козите
сеособеноосетливинахигиенскиот
квалитетнасеното,тиенејадатста-
ро,мувлосаноинечистосено.

Во последната третина од гра-
видноста , иако козите не произве-
дуваат млеко, поради интензивниот
развој на фетусот, кај козите расте
и потребата за глукоза и јагленохи-
драти. Со оглед на тоа што плодот
забрзанорастетојзавземапоголем
простор во стомакот, консумацијата
на волуминозни крмива е ограниче-
наипотребноеда седодаваат кон-
центратникрмивазадасезадоволат
енергетскитепотреби.

Концентрирани крмива кои нај-
често се користат кај нас во исхра-
ната на козите се зрната од пченка,

јачмен, пченицаи овес.Можеда се
даваатвообликнацелозрно,крупно
илиситномелени,потоавообликна
пелетииликрмнисмески.Најдоброе
накозитедаседавааткрупномелени
зрна,затоаштоцелитезрнаможеда
поминатниздигестивниоттрактбез
да се сварат, а преситно мелените
житарки може да предизвикаат за-
киселувањевобурагот(ацидоза).Ко-
личината на концентрирани крмива
несмеедабидеповисокаод35%од
вкупнатаколичинанасувиматерии,
затоа што во спротивност може да
доведедопојаванаацидоза,ентеро-
токсемијаисиндромнанискамасле-
ностнамлекото.

При додавањето на концетрат-
ни крмива во оброците, треба да се
земевообзирквалитетотнаволуми-
нозните крмива, развиеноста и кон-
дицијатанакозата,какоинејзината
млекопродукција во предходната
лактација.Напостаритекозиионие
со пониска лактација доволно е да
се дава 0,1 до 0,2 кг концентрирано
крмиво,анакозитесоповисокалак-
тација,какоинапомладитеипосла-
битекозиможедаседава0,7до0,8кг
концентратнокрмиво,односнодасе
хранаткакодадаваат1-2литримле-
кодневно.l
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ПРИМУЛА-
еднаодпрвите

пролетницвеќиња

ЦВЕЌАРСТВО

Пишуваат: Доц. д-р Маргарита 
Давитковска, Доц. д-р Звезда 
Богевска

Примулата или уште кај нас
позната како јаглика или
петопрст е една од првите

цвеќињакојацветанапролет.Име-
тоPrimulaпотекнуваодлатинскиот
збор primus, што значи прв. Видо-
вите од родот Primula потекнуваат
од Европа, Азија иСевернаАмери-
ка.Родотопфаќаоколу550видови
напримули.Овасеповеќегодишни
цветнивидови,нозакомерцијални
цели се употребуваат како двего-
дишни.

Најзастапени видови на приму-
лакајнассе:

Primula auricula L.којадостига
висинаод15до20cm.Листовитесе
мазни,покриенисоситнивлакнен-
ца и восочна превлака. Цветовите
сесобранивосоцветиештитинај-
често имаат црвено-кафеава боја.
Цветавотекотнааприлимај.

Primula vulgaris Huds. има ви-
синаод7до10cm.Воосноватафор-
мирарозетаодиздолженилистови.
Бојата на цветовите е бела,жолта,
розева,црвенаиливиолетова.Цве-
тавоаприлимај.

Primula elatior Hill. достига ви-
синадо30cm.Воосноватаформира
розетаодлистовикоисеиздолжено
елипсовидни. Цветовите најчесто
се жолти или пурпурно црвени со-
брани во соцветие штит. Цвета во
априлимај.

Primula denticulata Smith. дос-
тига висина од 15 до 20 cm. Во ос-
новата формира лисна розета со
издолжено јајцевидни листови кои
сепрекриени совосочнапревлака.
Цветовите се собрани во топчести
соцветија со бела, виолетова или
црвенабоја.Цветавомартиаприл.

Primula officinalis Hill. има поте-
клоодБалканскиотполуостров.Цвета
сожолтицветовисобранивоштитесто
соцветие.Цветанапролет.

Primula japonica Gray.имапурпур-
но црвени цветови распоредени во
штитестосоцветие.Цветанапролет.

Сите видови се употребуваат за
уредувањенајавнизелениповршини,
паркови,градиниисл.

Размножувањетосевршисосеме
или со делење на растенијата отка-
коќепрецветаат.Приразмножување
сосеме,сеидбатасеодвивавојулии
августштоовозможуваконтинуирано
производство. Сеидбата се врши во
сандачињаиликонтејнерикоисепол-
натсосупстрат.Семетонатребадасе
покривасосупстрати‘ртинатемнона
температураод18оС.Температуранад
20оСјанамалува‘ртливостанасемето.
Приоптималниуслови,семетоникну-
ваза10дена.Расадувањетонараса-
дотпроизведенвоконтејнерисеврши
после 6 до 7 недели од сеидбата во
саксиисоголемина9-10,5cm.Расаду-
вањетонарасадотпроизведенвосан-
дачињасевршипосле5до6недели
одсеидбата.Порасадувањетопотреб-
ноередовнозалевањенарасадот.За
добро вкоренување температурата
треба да изнесува околу 15оС. Кога
растенијатадоброќесевкоренат,тем-
пературататребадасеснижина6до
10оС.Когапупкитеќестанатвидливи,
температуратапостепеносепокачува
на12до14оС.Температуритеповисоки
од14оСдоведуваатдонамалувањена
квалитетотнацвеќињата.Оптимална
температуравотекотналетотое18оС,
авотекотназиматанепонискаод5оС.
Процесот на производство на приму-
лите,одсеидбадопродажбатраеоко-
лу8месеци.

При производството, примулата
требадасезаливаредовноиумерено,
бидејќи прекумерното залевање до-

ведува до пропаѓање на растенијата
–доаѓадогниење,нооддругастрана
пак, не смее да се дозволи засушу-
вањенакоренот.Одособенаважност
е редовното проветрување на зашти-
тениотпростор, соцелвлажностана
воздухотдасеодржуванаоптимално
ниво.ОптималнарНвредностнасуп-
стартотзапроизводствонапримулае
6-7.Акосупстратотвокојсепроизве-
дувапримулатаекиселилибазичен,
сејавувахлорозаналистовите.Хлоро-
заналистовитеможедасејавиикако
резултат на недостаток на железо и
магнезиум.Прихранувањетосеврши
сорастворливиминералниѓубривана
секои10дена.Задасепродолжицве-
тањето,потребноедасеотстрануваат
исушените цветови и оштетените ли-
стови.Примулатаеподложнананапа-
диодштитестивошкииполжави.

Примулата има повеќекратна на-
мена.Покрајуредувањенајавнизеле-
ниповршини,секористизауредување
на домашни градини или како сакси-
скоцвеќе.Добросекомбинирасодру-
гицветнивидовикакоштосенарцис,
перуника,зумбул,виолаидруги.Кога
се одгледува како саксиска култура,
примулата треба да биде поставена
на светли места, на температура од
10до15оС.Акотемпературатаевисока
доаѓа до пожолтување на листовите.
Попрецветувањето,вотекотналето-
тосепресадуваичуванаместазаш-
титени од јако сонце и топлина. Ова
еприоднамирувањенапримулатаи
траесéдоесен.

Некои видови на примула имаат
лековитисвојстваи се употребуваат
во медицината. Коренот на Primula
elatiorHill.секористипротивкашли-
ца, главоболка, несоница, темпера-
тура.Чајодцветовитенапримулаго
зголемува бројот на црвените крвни
клетки, лекуваболестинаплуќа, та-
хикардија и ја подобрува циркула-
цијатанакрвта.l

Primula auricula L.

Primula
vulgarisHuds.

Primula
elatiorHill.

Primula
denticulataSmith.

Primula
officinalisHill.

Primula
japonicaGray
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Млекоматот е автоматизиран уред за точење и продажба 
на разладени прехрамбени течности. Млекоматот 
има сопствено ладење, мешалка и систем за миење. 
Овозможува продажба на млеко 24 часа со можност за СМС  
или е-маил известувања на сопственикот на млекоматот

Директна
продажбана
млеко преку 
млекомат

НОВИТЕТИ

Пишува: Благојче Најдовски

Фармерите можат своето мле-
кодагопродаваатдиректно
од својатафарма преку мле-

комати.

Млекопроизводителите во Хр-
ватска и Словенија веќе неколку
годинигопродаваатсвоетомлеко
со млекомати. Во Словенија цена-
танаеденлитармлекопродадено
прекумлекоматизнесува1евро,а
во Хрватска 20 проценти помалку,
ноивоедниотидругиотслучајтоа
еценакојанеколкупатиеповисока
од онаа која млекопроизводители-
теби јадобилеодоткупувачите,а
од друга страна купувачите купу-
ваат млеко директно од произво-
дителот без посредници, а сепак
квалитетот е загарантиран. Све-

жотомлековомлекоматотедоста-
венодиректноодфармата,инатоа
млекоништонемуеодземенониту
додадено. Сите го паметиме до-
машното направено кисело млеко
од полномасно свежо млеко. Сето
оваепричинаповеќезакупувачи-
тедасеодлучатдакупуваатсвежо
млекодиректноодсточарот,соог-
лед нафактот дека со термичката
обработка на млекото се губи дел
од неговите хранливи својства. А
тукаеиеколошкиотмомент затоа
што купувачот може да си донесе
сопствена амбалажа. Но, и мож-
ностазамлекоматизакозјоиовчо
млеко кое на потрошувачите им
даваможностзаизбор.

Млекоматоте уредкојможеда
бидесопокривилибезнего,вопо-
веќеголеминивозависностодре-
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зервоарот кој го има и уредите за
греењеиладењенамлекото,делот
за купување на амбалажа до кол-
ку има таква можност, и делот за
електронско известување по СМС
на сопственикот за работата и со-
стојбатанамлекоматотот.

Изборот на локација на млеко-
матотеодклучнозначењезадобра
потрошувачка.ВоСловенијатоасе
трговските центри или во самите
градски зелени пазари. Досегаш-
нотоискуствовоовиедведржави
покажувадеканајпогоднисемали-
те гратчиња каде луѓето се навик-
натидакупуваатсвежомлекоисе
свеснизанеговатавредност.

Млекоматот е автоматизиран
уред за точење и продажба на
разладени прехрамбени течности.
Млекоматот има сопствено ла-
дење,мешалкаисистемзамиење.
Овозможувапродажбанамлеко24
часасоможност заСМСилие-ма-
ил известувања на сопственикот
на млекоматот. Исто така елек-
тронскитесистемигоинформираат
сопственикотпрекупоракизамож-
ни дефекти, снемување на елек-

трична енергија, зголемување на
температурата на млекото заради
надворешнифакториилицелосна
продажбаинедостатокнамлеково
резервоаротнаистиот.

Вомлекоматитесеставарезер-
воар со затворен систем со раз-
личналитража.Вообичаенотоасе
танкови со волумен од 200 до 300
литри,иимаможностзадиректно
спојување со лактофриз. Благо-
дарејќи на прецизниот систем за
мерењеможедаседозирамлекото
вочашаилистакленишишиња,па
до канти од 10 литри. Хрватските
млекомати се полнат со смена на
танковитекоисеподвижниинатр-
калцакадезаменатанатанковите
се прави за помалку од 5 минути
штогоправисистемотлесензауп-
равување.

Во делот за наплата има влез-
ниединицикоиможатдапримаат
металниикнижнипари.Иакоовој
систем е наменет за продажба на
млеко може многу лесно да се ко-
ристии за продажбана свежи со-
ковиилисличнипрехрамбенитеч-
ности.l

ПРЕТВОРЕТЕ ЈА КРАВАТА ВО АВТОМАТ ЗА ЗАРАБОТКА
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Пишува: Раде Каранфиловски, 
 „Апицентар“ - Битола

Оксалната киселина спаѓа во
средствата за сузбивање на
вароатаикакозимскитретман

едостаефикасна.Сонеасесузби-
ва вароата која останала жива по
претходните третирања, а токму
таа ќе биде најголемата штета за
наредната година. Оваа киселина
не дејствува во леглото, па затоа
најдоброедасетретирапочетокот
надекември,односнотринеделипо
првитемразеви(сланата).

Оксалнатакиселинајаимаиво
медоти тоа 10-100мг/кгмед, а во
некои медови и повеќе. Оваа суп-
станција ја има и во доста расте-
нија:спанаќ,зелка,домати,грозје,
незрели јаболка, јагоди, чоколадо
идруго.

Ова кажува дека оксалната ки-
селина не е средство кое остава
резидуивомедот.

Оваа киселина дејствува на
системотзаварењенавароата, ја
кочидасехрани,аглавнотаабрзо
изумира. Ја препорачуваат врвни
светски стручњаци за пчеларство.

Нејзината ефикасност на уништу-
вањенавароатае97-99%притем-
ператураповисокаод12оС.Оваго
наведувамзатоаштосмртностана
вароата е многу поголема кога е
потопло времето. При апликација
занакапувањесенакапувапо5мл
сошприцнасекојаулицаполнасо
пчели, а на крајните улици по 2-3
млодподготвенататечност.

Оксалната киселина ја под-
готвувам на следниов начин: 37
грама оксална киселина ја рас-
творам во 50-100 мл вода која е
загреана на температура од 40оС.
Претходно подготвувам сируп
во однос 1:1, 1 литар и ја истурам
растворенатакиселинавосирупот.
Тоагоправамвошишекоесобира
повеќе од 1 литар течност. Еден
литарсирупќедобиетеакораство-

рите600грамашеќер(сахароза)и
600мл вода. Заштитата ја изведу-
вам со шприц кој е продолжен со
тенкоцревцедастигнувадодното
нашишето.Аконесакатевака,то-
гашраствороттребадагоставите
вотеглаиливонекојпошироксад
заполеснодагополнитешприцот.
Добро е мешавината да е загреа-
нанатемпературанеповисокаод
40оСпредсаматаапликација.Кога
се работи со кошници, со повеќе
наставци, секој наставок се тре-
тираодделно,асамототретирање
се изведува директно од пчелите
поулицитепомеѓудватасатоноси.
Улиците кои немаат пчели, не се
третираат.l

При работа со оваа киселина 
потребно е да се носи 

заштитна опрема!

Оксалнакиселина
против вароата

ПЧЕЛАРСТВО
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Пишува: Д-р Витор Малутај

ЏонАферникитимотпредводен
однегозавременаоваистра-
жување,внимателногоанали-

зирашеоднесувањетонаколониите
пчеликајдузиниразличниземјиво
САД.Тиезабележаадеканекоипче-
лисеоднесувалечудно.Тиеизлету-
валенадвородкошницитевотекот
наноќташтоеневообичаенозанив
исенасочувалеконвештачкитесве-
тилкинакоиналетувале.

Токму ова се пчелите коишто
биле повнимателно истражувани
одстранананаучницитепоспрове-
дувањето на десетици тестови тие
заклучиледекаовиепчелинебиле
пчели,тукубиле„зомби“.

Нова
опасност

Понавлегувањетово телотона
пчелата, ларвата на мувата започ-
нувадасеразвивавонеаисехра-
ниодткиватанапчелатапостепено
сèдодека таане умре.Хаферники
тимотпредводеноднеговелидека
тие веќе се фокусирани за прона-
оѓањетоналекотзаспречувањена
овааепидемија,којаштозначајного
редуциралабројотнапчеливоСАД.

Мувите се закачуваат за Пче-
лите и ги инјектираат своите јајца,
предизвикувајќи „зомби“ однесу-
вање кај пчелите како летањето
ноќе и кон светилки. Пчелите нај-
честоумираатзанеколкучаса.Лар-
вата намуватаизлетува од трупот
напчелатанеколкуденаподоцна.

Овој феномен најпрво бил от-
криен во Калифорнија во 2008 го-
дина и се проширил кон соедине-
титедржавивклучувајќигоОрегон,
ЈужнаДакотаиЊујорк.Но,дурии
ако „зомби пчелите“ стигнат до Ју-
гот, научниците сè уште не знаат
каква улога тиеможе да имаат кај
алармантниотпаднапчелитекоисе
опрашувачи.Медоноснитепчелисо
опрашувањеназемјоделскитекул-
тури придонесуваат милијарди до-
лари за земјоделската индустрија
воСАД.Тиевеќена(ColonyCollpase
Disorder), феномен кој манфистера
кајпчелитеработнички-коиисчез-
нуваатилисеоддалечуваатоднив-
нитепчеларници.l

Пчелите 
се претвораат 

во „зомби“

!
Изминативе години научниците од САД се обидуваат 

да ја разберат причината за редуцирањето на 
популацијата кај многу од колониите пчели и се чини 

дека причината ја откриле група 
истражувачи од Калифорнија.

Пчелите кои избегале од ко-
лониите, се открило дека се ин-
фицирани од страна на ларвата
на мувите позната како fly flying
gibbous, чиешто научно име гласи
„Apocephalus borealis “.  Џон Афер-
никвелидекаоваамувазапочнала
да ги користи медоносните пчели
заразмножувањекаде ларватасе
развивавотелотонапчелата.

Женска 
единка на 

мува наоѓа 
пчела

Женска единка на 
Мувата полага јајца 
во телото на пчелата

Ларвите на мувата 
паразитираат 

и се хранат 
со ткивата на 

пчелата и со тоа
 ја убиваат

Возрасната ларва  
излегува во телото на 

пчелата откако ќе ја убие

Ларвата  
на мувата се 

претвора во куклаПчелата е опкружена со 
кукли на „мувата зомби“

Возрасна мува се 
излегува од куклата 
и се размножува со 
други муви

Женска единка 
на мувата

Животен циклус на развој  мувата ЗОМБИ
Apocephalus borealis
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МЕХАНИЗАЦИЈА

Машинизадлабока
обработканапочвата

Пишува: проф. д-р Драги Таневски

Засадењена овошкии винова
лоза, почвата треба длабоко
и квалитетно да се обработи.

Пред длабоката обработка на поч-
вата, требадасеизвршатситеме-
лиоративни работи (одводнување,
наводнување,чистењенапарцела-
таодкамења).

Длабоката обработка на поч-
ватаможедасеизвршинадвана-
чина: со риголовање (со помош на
плуг риголер) или длабоко растре-

сување(сопомошнаразнивидови
подривачи),асèвозависностодсо-
стојбатанапочватаиодпотребата
нарастенијатакоиќесепосадат.

На некои типови почви довол-
ноесамодасеизвршиподривање
или самориголовање, а на некои
тврдипочви,потребноепрводасе
изврши подривање, а потоа риго-
ловање. Кај сите начини на длабо-
каобработканапочвата,основное
почватадабидедоброрастресенаи
проветрена. Длабоката обработка
напочватанакојаќесеподигаово-

шен или лозов насад, треба да се
извршинадлабочинаод40до100
см.Најчесто, длабочината на обра-
боткатазависиодтипотнапочвата
иклиматскитеуслови.

Постојат повеќе начини на ри-
головањенапочвата,возависност
одаголотподкојпластотнапочва-
тасепревртува.Вопоголембројна
случаи, аголот на превртувањето
на пластот почва изнесува 120о, а
можедаседвижиод0до180о.По-
вршинскиотслојнапочватаобично
сефрланаднотонабраздата.

Р И Г О Л О В А Њ Е

Риголовање со 
трактор гасеничар
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На тешки глинести почви се
употребуваат плугови риголери
со исечена одметнувачка штица
којаделумно гопревртувапочве-
ниотпластподаголод40одо45о
. Покрај нив, во практиката се
користат и плугови риголери со
претплужник.

Плуговите риголери бараат
нешто поголема моќ од подри-
вачите, бидејќи истовремено из-
вршуваат три операции: отсечу-
вање,ситнењеипревртувањена
почвениот пласт, а подривачот
врши само растресување и мал-
ку ја подига почвата, бидејќи со
растресувањето се зголемува во-
луменот.

Риголовањето може да се из-
врши рачно, со алат за копање,
или со помош на плуг риголер, а
вопоследновремеисоподривач.
Рачноториголовањенаеденхек-
тар површина бара 1000 до 1500
работни часови, а истата таа ра-
бота може да се изврши со трак-
торски агрегат и со плуг риголер
за10до15работничасови.

Агрегатот за риголовање се
состои од трактор со тркала или
трактор гасеничар со моќ на мо-
торот над 100kW  и плуг риголер.
Длабочината на риголовањето
седвижиод60до90см,акајне-
коитиповинапочвииподлабоко.
Длабочината зависи од климат-
ските услови, типот на почвата
и длабочината на садењето, од-
носно од должината на садниот
материјал. Сувите почви треба
дасериголоватнапоголемадла-
бочина, за разлика од влажните.
Користењетонаподолгсаденма-
теријалбараиподлабокориголо-
вањенапочвата.Широчинатана
браздатакаједнокорпуснитеплу-
говириголери седвижиод45до
50смиповеќе.

ПРЕДНОСТИ НА РИГОЛОВАЊЕТО:

l Oвозможувадлабокопродирањенакореновиотсистемизафаќа
поголемаповршина,асотоаседобивасилноразвиенкорен;

l Почватапориголовањетовпиваизадржувапоголемоколичествона
вода,соштосесоздаваподобарводенрежимнапочвата;

l Ѓубретопририголовањетосевнесуваподлабоковопочвата,
односнотамукадештосенаоѓанајголемиотделодкореновиот
систем;

l Сооваамеркавообработениотслојсесоздаваповоленводен
ивоздушенрежимнапочвата,аистовременосеактивираат
микроорганизмитекоипридонесуваатзасоздавањенаподобри
условизаразвитокнарастенијата.

На врвот од ралникот е вгра-
дено глето кое му овозможува на
ралникот полесно да продира во
почвата, особено ако почвата е
потврдаикаменлива.Завремена
работата, задното тркало се вади,
асекористисамозатранспортна
плугот. Длабочината на работата
се регулира со помош на навојни
вретена кои посебно дејствуваат
налеватаидеснатаполуоска.

Риголовањето е задолжителна
меркаштосоздавадобриусловиза
развитокот на кореновиот систем,
особено во првите години по са-
дењето. Риголовањето овозможува
преместувањенаслоевитенајплод-
на почва, нивно растресување и
сместување на онаа длабочина на
која ќе се развива кореновиот сис-
тем на посаденото растение. Исто-
тотребадасевршинајмалкунатри
месеципредсадењето.Натојначин
се овозможува добро слегнување
на почвата. Истовремено почвата
се ситни под дејство на мразот, а
воедно го прифаќа целокупното ко-
личествоврнеживотекотназимата.
Најповоленпериодзариголовањее
прикрајотналетотоипочетокотна
есента,доколкусадењетосеплани-
радасевршиследнатапролет.l

Подривач

Плуг риголер




