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Адреса на седиштето и  
уредништвото:
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Tираж 500 примероци
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Број на ж  иро сметка:
250 001003109509  
Шпаркасе Банка
Фото-вест насловна
Благојче Најдовски

Стручни соработници:
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Списанието „Моја земја” из  ле
гу ва месеч  но и е во соп  ст веност 
на Националната федерација
та на фармери . Првиот број из  
лезе како орга ни зациски бил   тен 
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.

СпоредСтатутотнаНФФ,
постојатдватипанаредовнии
придружничленови:

- групнии

- индивидуални

1 групничленови–земјоделски
здруженија,регионални
инационалнисојузи,
земјоделскизадругии/или
трговскидруштва,земјоделски
стопанствавоземјоделскиот
сектори

2индивидуаленчлен–жител
наРМинволвиранво
земјоделството.

Контакт:
НФФ-ГлавнаКанцеларија
Ул.ГигоМихајловскибр.4,1/1
1000Скопје
Тел/факс:389-02-3055646
Мобилен:070/937132

Како да станам член во НФФ

 

 
 

ул. Гиго Михајловски бр 4-1/1  1000 Скопје, Македонија 
e-mail: nff@nff.org.mk  web: www.nff.org.mk  

 
НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ 

 

 
ПРИСТАПНИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ЧЛЕН 

 
Врз основа на одредбите на член 7,8, 9 и 10 од  Статутот на НФФ и член 4 и 5 од Законот за здруженија и 
фондации, (Сл.Весник на РМ бр.52 од 16 април 2010), 

  
Податоци за – апликант 

Број од Единствениот Регистер на земјоделски стопанства   ИДБР: 
Име и Презиме: 
Улица број и место на живеење: 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
. 
.  

Општина: 
     
 
 
. 

Сектор заокружи : 1.зеленчук    2.овошје      3.грозје и вино     4.житни култури    5. млеко   6.мед    7. несилки и јајца       

8.месо (говедско, свинско, овчо, козјо и живинско)    9.цвеќе и украсни дрва.   10.Тутун и други индустриски култури    
 

Телефон:                                                                E-mail: 
Образование: Датум на раѓање: 
Пол: Eтничка Припадност: 
 

Тип на земјоделско стопанство заокружи: 
1.Регистриран земјоделец    
2. Евидентиран земјоделец                                
   
 
Тип на член редовен придружен Во социјална мрежа 

   Мрежа на млади фармери 
Мрежа на жени фармери 

 
Доброволно пристапувам кaко индивидуален член на НФФ – со седиште во Скопје. Во прилог на Пристапницата  
доставувам и: 

 Копија од   потврдата за упис во Единствениот Регистер на земјоделски стопанства во РМ, издадена од МЗШВ за 
тековната година. 

 Изјава дека живеат во заедница со носителот на земјоделското стопанство 
 
 Изјавувам дека ми се познати Статутот и Програмата за работа на НФФ и дека ќе се придржувам  кон Статутот на НФФ и 
Законите и другите акти на РМ и НФФ со кои се регулира членувањето во здруженија и фондации. Согласно законот за 
заштита на личните податоци изјавувам дека сум согласен/согласна моите лични податоци да се користат исклучиво за целите на 
здружението согласноста ја давам со своја воља без присила и закани. 

 
 

Лице кое аплицира Претседател на НФФ 
 Васка Мојсовска 

-------------------------------  
------------------------------ 

Датум:  

 

 
 

ул. Гиго Михајловски бр 4-1/1  1000 Скопје, Македонија 
e-mail: nff@nff.org.mk  web: www.nff.org.mk  

 
НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ 

 

 
ПРИСТАПНИЦА ЗА ГРУПЕН  ЧЛЕН 

 
Врз основа на одредбите на член 7,8, 9 и 10 од  Статутот на НФФ и член 4 и 5 од Законот за здруженија и 
фондации, (Сл.Весник на РМ бр.52 од 16 април 2010), 

  
Податоци за – организацијата - задруга  член на  НФФ 

Име  на организацијата: 

Улица број и место на седиштето: 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
. 
.  

Општина: 
     
 
 
. 

Сектор заокружи : 1.зеленчук    2.овошје      3.грозје и вино     4.житни култури    5. млеко   6.мед    7. несилки и јајца       

8.месо (говедско, свинско, овчо, козјо и живинско)    9.цвеќе и украсни дрва.   10.Тутун и други индустриски култури    
 
Телефон:                                                                E-mail: 
Број на членови во тековната година со платена членарина: 
   
 Тип на член редовен придружен 
 
Податоци за контакт лицето од организацијата - задругата - член на ФФРМ 
 Име и презиме : 

Позиција во здружението - задругата: 
Адреса и место на живеење: 
Општина:  
Телефон: Емаил: 

 
 Во прилог на формуларот доставуваме: 

• Тековна состојба од централниот регистар на Р Македонија  
• Листа на членови со платена членарина во тековната година  

 
Лице кое поднесува Претседател на НФФ 

 Васка Мојсовска 
-------------------------------  

------------------------------ 
Датум: 

 
 

МП 
 
 

 

 

16

11

7

24

Почитуваничитатели,ситесугестии,забелешки,прашањаикритики,Вемолиме,дагииспраќатенамаил:mojazemja@gmail.com.
СотоаќевлијаетенаквалитетотнасодржинатаиќедобиетеинформациизаВашеподоброипоквалитетноземјоделскопроизводство
илиразвојнасредината.Затоа,редакцијатаВеохрабруваданипишувате.
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Издавач  :
Национална Федерација  
на фармерите
Адреса на седиштето и  
уредништвото:
Ул. Гиго Михајловски бр. 4, 1/1
1000 Скопје
Главен и одговорен уредник
Билјана Петровска - Митревска
biljana.petrovska@nff.org.mk
Уредник: Благојче Најдовски
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Печати: Пропоинт
Ул.1520 бр.12 A 1050 Скопје
Печатен на 18 јули 2018 
Tираж 500 примероци
Mаркетинг и дистрибуција
Благојче Најдовски 070/937 132
pcelaveles@yahoo.com
Број на ж  иро сметка:
250 001003109509  
Шпаркасе Банка
Фото-вест насловна
Благојче Најдовски

Стручни соработници:
Проф.др. Ѓоко Буневски
Доц. д-р Маргарита Давитковска 
Доц. д-р Звезда Богевска
Дипл.агр.инж.Захариев Ванчо
Дипл.агр.инж Стојан Глигоров
Дипл.агр.инж Мирослав Васовиќ
Мр- Дарко Илиев
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Иван Вангелов
Раде Каранфиловски

Дизајн:
Бригада дизајн [brigada.mk]

Списанието „Моја земја” из  ле
гу ва месеч  но и е во соп  ст веност 
на Националната федерација
та на фармери . Првиот број из  
лезе како орга ни зациски бил   тен 
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.

СпоредСтатутотнаНФФ,
постојатдватипанаредовнии
придружничленови:

- групнии

- индивидуални

1 групничленови–земјоделски
здруженија,регионални
инационалнисојузи,
земјоделскизадругии/или
трговскидруштва,земјоделски
стопанствавоземјоделскиот
сектори

2индивидуаленчлен–жител
наРМинволвиранво
земјоделството.

Контакт:
НФФ-ГлавнаКанцеларија
Ул.ГигоМихајловскибр.4,1/1
1000Скопје
Тел/факс:389-02-3055646
Мобилен:070/937132

Како да станам член во НФФ

 

 
 

ул. Гиго Михајловски бр 4-1/1  1000 Скопје, Македонија 
e-mail: nff@nff.org.mk  web: www.nff.org.mk  

 
НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ 

 

 
ПРИСТАПНИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ЧЛЕН 

 
Врз основа на одредбите на член 7,8, 9 и 10 од  Статутот на НФФ и член 4 и 5 од Законот за здруженија и 
фондации, (Сл.Весник на РМ бр.52 од 16 април 2010), 

  
Податоци за – апликант 

Број од Единствениот Регистер на земјоделски стопанства   ИДБР: 
Име и Презиме: 
Улица број и место на живеење: 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
. 
.  

Општина: 
     
 
 
. 

Сектор заокружи : 1.зеленчук    2.овошје      3.грозје и вино     4.житни култури    5. млеко   6.мед    7. несилки и јајца       

8.месо (говедско, свинско, овчо, козјо и живинско)    9.цвеќе и украсни дрва.   10.Тутун и други индустриски култури    
 

Телефон:                                                                E-mail: 
Образование: Датум на раѓање: 
Пол: Eтничка Припадност: 
 

Тип на земјоделско стопанство заокружи: 
1.Регистриран земјоделец    
2. Евидентиран земјоделец                                
   
 
Тип на член редовен придружен Во социјална мрежа 

   Мрежа на млади фармери 
Мрежа на жени фармери 

 
Доброволно пристапувам кaко индивидуален член на НФФ – со седиште во Скопје. Во прилог на Пристапницата  
доставувам и: 

 Копија од   потврдата за упис во Единствениот Регистер на земјоделски стопанства во РМ, издадена од МЗШВ за 
тековната година. 

 Изјава дека живеат во заедница со носителот на земјоделското стопанство 
 
 Изјавувам дека ми се познати Статутот и Програмата за работа на НФФ и дека ќе се придржувам  кон Статутот на НФФ и 
Законите и другите акти на РМ и НФФ со кои се регулира членувањето во здруженија и фондации. Согласно законот за 
заштита на личните податоци изјавувам дека сум согласен/согласна моите лични податоци да се користат исклучиво за целите на 
здружението согласноста ја давам со своја воља без присила и закани. 

 
 

Лице кое аплицира Претседател на НФФ 
 Васка Мојсовска 

-------------------------------  
------------------------------ 

Датум:  

 

 
 

ул. Гиго Михајловски бр 4-1/1  1000 Скопје, Македонија 
e-mail: nff@nff.org.mk  web: www.nff.org.mk  

 
НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ 

 

 
ПРИСТАПНИЦА ЗА ГРУПЕН  ЧЛЕН 

 
Врз основа на одредбите на член 7,8, 9 и 10 од  Статутот на НФФ и член 4 и 5 од Законот за здруженија и 
фондации, (Сл.Весник на РМ бр.52 од 16 април 2010), 

  
Податоци за – организацијата - задруга  член на  НФФ 

Име  на организацијата: 

Улица број и место на седиштето: 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
. 
.  

Општина: 
     
 
 
. 

Сектор заокружи : 1.зеленчук    2.овошје      3.грозје и вино     4.житни култури    5. млеко   6.мед    7. несилки и јајца       

8.месо (говедско, свинско, овчо, козјо и живинско)    9.цвеќе и украсни дрва.   10.Тутун и други индустриски култури    
 
Телефон:                                                                E-mail: 
Број на членови во тековната година со платена членарина: 
   
 Тип на член редовен придружен 
 
Податоци за контакт лицето од организацијата - задругата - член на ФФРМ 
 Име и презиме : 

Позиција во здружението - задругата: 
Адреса и место на живеење: 
Општина:  
Телефон: Емаил: 

 
 Во прилог на формуларот доставуваме: 

• Тековна состојба од централниот регистар на Р Македонија  
• Листа на членови со платена членарина во тековната година  

 
Лице кое поднесува Претседател на НФФ 

 Васка Мојсовска 
-------------------------------  

------------------------------ 
Датум: 

 
 

МП 
 
 

 

 

10

9

3

13
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Решавање на проблемите  
со пласманот и 
климатските промени 
ПРИОРИТЕТ ЗА НФФ

НФФ

Потсекторски групи основа за 
градење на ставовите на НФФ

Националнатафедерацијанафармериоваагодинае
активновклученавопотсекторскитегрупинаМинис-
терствотозаземјоделство(МЗШВ),кадештодејствува
вонасоканареализирањенамеркизаземјоделската
политикаипрограми,коисебарањаначленовитена
организацијатаисевонасоказаразвојназемјодел-
ствотоируралниотразвој.Воприлоготнасписанието
се наведени мерките на НФФ преку потсекторските
групигибарашедабидатделодПрограматазаземјо-
делствоирураленразвојисевлезеникакозаклучоци
насамитесостаноци,ноисепрезентиранииназаед-
ничкатасредбакојаМЗШВјареализирасоситепот-
секторскигрупи.

Во рамките на НФФ постои и потсекторски систем,
кадештосеформирани6потсекторскигрупизагра-
динарство, лозарство, овоштарство, млеко и месо,
поледелство,пчеларствокоигиразгледуваатпробле-
митеипредизвицитенасекојодделенпотсекторииз-
граденитеставовигипрезентираатпреднадлежните
институции.

НФФворамкитенапроектот„Институционалнапод-
дршканаНФФ“,поддржанодШведскиоткооперати-
венцентарWeEffect организирашеработилница со
лидеритенапотсекторскитегрупивоНФФипретстав-
ницитенапотсекторскитегрупивоМЗШВ,членовите
наУОкоигиразгледапредложенитемеркизаПрогра-
митезадиректниплаќањавоземјоделствотоиПро-
граматазарураленразвојигодефинирааГодишниот
план за лобирање и застапување на НФФ. Предиз-
вицитеипроблемитевоземјоделствотоируралниот
развојбеаразговараниинасредбитесоМрежатана
млади–фармерииМрежатанажениземјоделкина
НФФ.

Во рамките на овие средби се реализирани 6 рабо-
тилницизалобирањеизастапувањезачленовитена
УО,потсекторските групи,младите–фармери,жени
–фармери,новичленовинаФедерацијатаивработе-
нитенаНФФ.ОбучувачнаработилницитееКатерина
ШојиќодНационалниотромскицентар.

Задругите се бизнис, демографија и 
иднина за руралните средини

Зголемувањенасвесностаиедукацијатавоодносна
здружувањетоназемјоделскитепроизводители,при-
лагодување на законската рамка на потребите и со-
стојбите,подобрувањенаинституционалнатарамкаи
управувањетосоземјоделскизадруги.Овасеглавните
препоракикоипроизлегоaодАнализатазаземјодел-
скитезадругиподготвенаодстрананаНационалната
федерацијанафармерииФакултетотзаземјоделски
наукиихрана,коибеаразгледанииприфатенинаНа-
ционалнатаконвенцијанаЕУзаРМ,организиранаод
ЕвропскотодвижењенаРМ.Насредбатавоведниоб-
раќањададоаЉупчоНиколовски,Министерзаземјо-
делство, Јован Аждерски, професор на Факултетот
заземјоделскинаукиихранаиТомиславКлариќод
хрватскиотцентарзазадружнопретприемништво,кој
истакнадеказадругитесебизнис,демографијаиид-
ниназаруралнитесредини.Анализитеипрепораките
можецелоснодагипрочитатенавебстранатаhttp://
nkeu.mk  и се објавени на веб страната на НФФ
www.nff.org.mk.

Потсекторски групи

Управен одбор

Мрежа на Млади



НФФ

Обуки за сточари за производство на 
квалитетно млеко

Околу 100 сточaри присуствуваа на 4 работил-
ници организирани од НФФ во Будинарци, При-
леп, Гостивар,Чашка, како дел од проектот  „Ин-
ституционална поддршка на НФФ“, поддржан од
Шведскиот кооперативен центар We Effect. На
работилниците сточарите беаинформирани заЕУ
регулативатакојаеприфатенаиоднашатадржава,
односнодекаод2020годинатребадасеоткупува
млекосамоодпрвакласазапроизводствонамле-
козапиење.НасредбитеодстрананаАгенцијата
за храна и ветерина беше презентиран ПРАВИЛ-
НИКОТЗАПОСЕБНИТЕБАРАЊАЗАБЕЗБЕДНОСТ
И ХИГИЕНА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВР-
ШЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА МЛЕКО-
ТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ, кој е донесен на
28.10.2016 годинаикој горегулираквалитетотна
суровотомлеко.ПретставницитеодАХВ (Агенција
за храна и ветерина) ги информираа фармерите
декамораатдаподнесатпланзарегистрација,во
кој се содржании податоци за вкупен број на ко-
лониинамикроорганизмиисоматскиклеткизасу-
ровотомлеконаменетозаисхрананалуѓето,или
тоаможедагогонаправиоператоротзахранакој
вршиоткупнасуровомлеко.

Фармеритебеаинформираниизапроцесотзакате-
горизацијанафармитеибешепосоченодекасамо
3,45%одфармитесепрвакатегоријаигиисполну-
ваатевропскитестандардизаквалитетнасурово
млеко  кои дозволуваат максимум 400.000 сомат-
скиклеткии100.000бактериивоеденмилилитар.
Бешепосочено  декапоголемдел одфармите се
категоризиранивовторакатегорија,идекаовие
фарми, според АХВ покажуваат многу мали недо-
следностикоибрзоилесноможедасенадминат
сопомошиедукацијанафармеритезаприменана
хигиенскинавикивофармите.

Процесот на категоризација треба да заврши до
31.012020година,иодАХВпотенцираадекацелта
е унапредување на квалитетот на суровото млеко
одаспектнавкупенбројбактерииисоматскиклет-
ки, согласно европската регулатива. Фармите од
втора категорија,  ќе можат да го предаваат мле-
котосамозапреработкавосирењесозреењеод
најмалку60дена.ПретставницитеодАХВпосочија
декапримолзењетонетребадасекористатбило
какви средства за дезинфекција, туку само оние
коисенаменетизатоаидеказаквалитетномлеко
требадасекористатспецијалникиселинскиибаз-
нидезинфекционисредства,затоаштокиселините
гораствораатбигоротвоопремата замолзење, а
дезинфекционите средства на основа на бази ги
раствораатмаститеипротеините,соштосепостиг-
нувависконивонахигиена.Насредбитесе пре-
зентираапрактичниедукативнисоветизаправил-
нопроизводствонамлекотоихигиенанамолзни
крави,опремаишталиодстрананапроф.д-рЃоко
Буневски, професор по говедарство наФакулетот
заземјоделскинаукиихрана.Одстрананапрофе-
соротБуневскибешедаденакцентнаводењетона
хигиенанамолзнитекравиопремаиштализапре-
вентиватаиподготовканакравитепредмолзење-
то,завременамолзењекакоипостапкисомлеко-
тоикравитепомолзењето.ПрофесоротБуневски
посочи дека е важно откривањето на скриениот
маститис,којеодговорензаквалитетотнамлеко-
то,ноимаинајголемиекономскиштетизафарме-
рите. Буневски истакна дека скриениот маститис
можемногубрзоилеснодасеоткриесопримена
натаканаречениот„Калифорнијамаститистест“и
наработилницитебешедемонстративноприкажан.
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Обука Будинарци

Обука Гостивар

Обука Прилеп

Обука Чашка



АВГУСТ2018|5

НФФ

Жените од руралните средини се невидливи и
заборавени од страна на државата. Социјалната
исклученост, невработеноста, родовата дискри-
минација, нееднаквата распределба на ресурси,
доминација на традиционалните норми, неоства-
рувањенаправотозасопственостназемјоделски
имотипородилноотсуство,ограниченпристапдо
едукација, информација, здравствени и социјал-
ни услуги. Ова се проблемите кои  Национална-
тафедерација нафармери ги истакна воЖенева
предКомитетотнаОбединетинациизадолженза
следењенаимплементацијатанаКонвенцијатана
Елиминација на сите форми на дискриминација
конжените.“3од4жениворуралнитесрединисе
неплатени.Највисокистапкинаневработеностсе
младируралнижени.Околу64%одженитевору-
ралнитесредининесеактивнинапазаротнатру-
дот,зарадинивниотангажманводомаќинствотои
грижатазадецата,а47%одневработенитерурал-
ниженивршатнеплатенаработавосемејнифарми.
Податоцитепокажуваатдекаженитеворуралните
срединипоминуваатнајголемделодсвоетовреме,
4часананеплатениактивностиводомаќинството,
додекатрошатпо1часдневнонаактивностикои
им овозможуваат да остварат финансиска добив-
ка”,велиВаскаМојсовска,претседателканаНФФ.

„Бараме одВладата да воспостави сет на економ-
скимерки за зголемување наможностите за вра-
ботувањенаженитеворуралнитесредини,мерки
сокоиќесепрепознаенеплатениоттруднажени-
тезагрижазасемејствотоиземјоделскатаработа,
решавањенапроблемотсоруралнитеженикоине
ги исполнуваат условите за пензија  да го оства-
ратоваправо,какоиотстранувањенапречкитеза
остварувањенаправотонапородилноотсуствокај
регистрираните земјоделки. Реализација на Про-
грамата за рурален развој и земјоделство преку
меркикоиќедадатефектзаекономскиразвојна
жената. Воедно бараме да се отстрани дискрими-
наторнатамерка(мерка115)вочетиригодишната
програмазарураленразвој2018-2021,вокојасе
поставени дискриминаторни услови  за поддрш-
ка за активен женски член во земјоделското до-
маќинство, односно се баражената да е во брак,
даимароденоеднодете, да еневработенолице,
домаќинка и даживее во населено место од 200
жителинанадморскависочинаод700метри.Ние
сметамедекаоваамеркатребадапостоиидасе
редефинираат условите за апликација, кои ќе ги
опфатиженитеворуралнитесрединикоиседелод
земјоделскотостопанствои дасеотстранатовие
дикриминаторниуслови.НиебарамевоПрограма-
тазарураленразвојистокакоимладите , такаи
женитедаимаат55%покриеностнаинвестицијата
одПрограматазарураленразвој.Требадасераз-
виестратегијазаобезбедувањенапристапдопра-
воназемјиштеисопственостнаимотзаженитеод
руралнитесрединииреализирањенакампањина
подигнувањенасвестазанадминувањенатради-
ционалнитенормикоиспречуваатеднаковпристап
и контрола на земјиште од страна нажените.По-
големо вклучување на жените во креирањето на
земјоделските политики,  но и нивно активно ин-
волвирање во процесите на одлучување на рура-
ленразвојналокалноинационалнониво“,овасе
делодбарањатадоставенивоИзвештајотдоКоми-

НФФ: Ефективни, а не дискриминаторни мерки за руралните жени 
во земјоделските и руралните политики и програми

СТОП ЗА НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ - ЖЕНИ ЗЕМЈОДЕЛКИ
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тетотнаОбединетитенациизаелиминацијанаситеформизадискриминацијаврзженитеикоиистотака
сепрезентираниипреднадлежнитеинституцииводржавата.КомитетотнаОбединетитенациизаели-
минацијадискриминацијатанаженитекоjјаследиимплементацијатанаКонвенцијатазаелиминацијана
ситеформинадискриминацијатанажените,ратификуванаодРМво1994година,гиразгледабарањата
наНационалнатафедерацијанафармерииоценидекаженитекоиживеатворуралнитесрединисесоо-
чуваатсосериознипроблемиипредизвици,такаштопрепорачанаВладанаРМдагиимплементирасет
намеркизаподобрувањенаекономскатаисоцијалнатаположбанаруралнитежени,коивонајголемдел
сепрезентиранивоизвештајотнаНФФ.

ИзвештајотзасостојбатасоженитеодруралнитесрединидоставендоОбединетитенации,НФФгопод-
готвисоподдршкаодШведскиоткооперативенцентарWeEffectиНационалниотромскицентар(НРЦ)
ивоедноизразуваблагодарностдонивзапомоштаисоработкатавореализацијатанаоваазначајна
активност,којаееднаодприоритетитенаФедерацијата.

Обраќање на НФФ на 20 годишниот јубилеј на АПРЗ и 50 години 
советодавен јавен сервис
Сопоздравенговорна20годишниотјубилејнаАгенцијатазапоттикнувањеиразвојназемјоделството
воРМи50годинисоветодавенјавенсервис,сеобратиВаскаМојсовска,претседателканаНФФ,којаја
истакнаважностаипотребатаодедукативнисоветии услугизаземјоделците,какоидолгогодишната
соработкаштоФедерацијатајаимасоАПРЗ.Националнатафедерацијанафармеривоиметонасвоите
членовиимпосакауспешнопонатамошнофункционирањенаАПРЗисоработкасоземјоделците.“Нацио-
налнафедерацијанафармерикаконаследникнаработатанаФедерацијанафармеринаРМ,имаголема
соработкаиподршкаодАгенцијатазапоттикнувањеназемјоделствотоируралниотразвој.Земјоделците
безстручнисовети,небиможеледаочекуваатсвојнапредокинебиможеледасесправатсоклиматски-
тепромени.ОнаштосакамепосебнодаистакнемедекастручнитесоветинаАгенцијатазапоттикнување
иразвојназемјоделствотовоРМседелодсодржинитенанашетосписание„Мојаземја“,единствено
членскосписаниезаземјоделствоирураленразвој,коеизобилувасостручнисовети,коисеподготвени
одстрананасоветницитенаАгенцијатазапоттикнувањеиразвојназемјоделствотоипрофесориодФа-
култетотзаземјоделскинаукиихрана”,истакнаМојсовска.

Неда Чаловска, We Effect 
Билјана Петровска, НФФ 
Катерија Шојиќ, НРЦ Претставници на НВО од Македонија во ООН, Женева



ДЕКЕМВРИ2018|7

Оваа година We Effect  има  60-го-
дишнина. Што мислите која е  
најголемата придобивка на ми-
сијата  на We Effect во последни-
те 60 години? Што е специфично 
за We Effect?

Во1958година,групанапосвете-
ни членови наШведското коопе-
ративнодвижењеосноваафонда-
цијаименувана“WithoutBorders”.
Одсамиотпочетокотидејатабеше
да се работи заедно со локални
партнерски организации, на ос-
нованапринципот‘’само-помош’’.
Целтатогаш,какоисега,eдасе
комбинира локалното претприем-
ништво со демократско учество
воразвојнипроектизасоработка
низ светот. Од основањето пред

60годинидосегасеимаатслуче-
номногу работи:Во 1960 година,
организацијатагопомогнаформи-
рањето наСида,Шведска влади-
наагенција замеѓународна сора-
боткаиразвој.Во1997година,We
Effect  беше еден од основачите
наFairtradeвоШведска.Во2013
годинаорганизацијатагопромени
името одШведски кооперативен
центарвоWeEffect.

Денес,WeEffectимаповеќеод60
задружни организации како чле-
нови во Шведска, вклучително
и малопродажниот синџир Coop,
федерацијата на фармери LRF,
компании за домување HSB и
Riksbyggen, осигурителните ком-
панииFolksamиSwedbank.

Стратегијата на We Effect е со на-
слов  - Еднаквоста на прво место. 
Што значи тоа, кои се главните 
области на интервенирање во тој 
поглед? 

Мнозинство од тие што живеат
восиромаштијасеруралнижени
кои зависат од земјоделство.Се-
пак,женитеимаатпомалпристап
до финансиски ресурси и мож-
ности за сопственост и контрола
врз земјиштето. Од тие причини,
решението за искоренување на
гладот и сиромаштијата е токму
воподдршкатанаовиежени.We
Effectработинакомбинирањена
демократијата со развој на биз-
нисотиопштественаодговорност.

ИнтервјунаАнелиЛеина,регионалендиректор,WeEffectЕвропа

Во услови на политичка 
криза и висок степен 

на корупција, поважно 
од кога и да е, е да 

се обедини и зајакне 
граѓанскиот сектор.

Јас верувам во сплотеност - ако се здружиме заедно светот ќе биде малку подобар. 
Секој чекор може да води кон големи промени на долг рок. Тоа верување ме има од-
несено низ светот, работејќи со и во задруги и други видови на демократски групи 
повеќе од триесет години. Со текот на годините  лично имам искусено како мали групи 
со силна посветеност и добар план можат од ништо да преминат во лидери на пазарот, 
вели Анели Леина, регионален директор на WE Effect Европа која својата професио-
нална кариера ја започнала со студии по економија, фокусирана на трговија и подоцна 
во животот ги надгради овие студии со дополнителни студии поврзани со биологија, 
животна средина и екологија.

Разговара: Билјана Петровска -Митревска                                                                                  Фотограф: Благојче Најдовски

„
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Правото на поседување/контрола на земјиште,
пристап до финансиски средства, одржливост на
животна средина во еколошки баланс и еднакви
правазаженитеимажите,девојчињаимомчињасе
делоднашатаработа.

Ниеистотакавложувамевозајакнувањенанашите
партнерски организации, со цел во иднина тие да
немаатпотребаоднашатаподдршка.Сакаметиеда
застанатнасвоинозеидајапрезематодговорнос-
тазанапредоккојпромовиразадружнирешенијаза
развојналуѓето.

Светот продолжува  да се бори со сиромаштија,  а 
ние сеуште немаме соодветни механизми да го ре-
шиме тој проблем. Каде е We Effect во оваа приказ-
на?

We Effect се гордее што ги поддржува постигну-
вањатаодГлобалнитеравојницели.Во1958,повеќе
од60процентиодсветскатапопулацијаживеешево
крајна сиромаштија. Денеска, 60 години подоцна,
бројката која се однесува таа популација е 10 про-
центи.

Ние особено се стремиме за целта број 1- Без си-

ромаштија, Целта 2- Нула глад иЦелта 5- Родова
еднаквост.Тоаерешителностизаедничкапосвете-
ност,малкупомалкустануваподобро.

WeEffect придонесува за развој на заедницата во
ранливитесредини,особеноруралните,нопонеко-
гашиполу-урбанитесредини.WeEffectпромовира
помирување и заеднички активности помеѓу ет-
ничкигруписопосебнаподдршканамалцинствата,
минимизира конфликти и користи ‘’не наштетувај’
пристапи.Младитежениимаживоруралнитесре-
дини,сепрепознаеникакоранливагрупанакојаие
потребнопосебновниманиеиподдршка.

Кое е вашето лично мислење како активист за 
невладините организации што треба да работат во 
оваа област?

Граѓанското општество и неговите организации
имаат важна улога за подигање на гласот на луѓе-
то.Воусловинаполитичкакризаивисокстепенна
корупција,поважноодкогаидае,едасеобединии
зајакнеграѓанскиотсекторидасеслушнегласотна
луѓето.Нокаколокалнаорганизацијатешкоедасе
бидеслушнатнизголематабучава.Најдетеивклу-

Интервју на Анели Леина, регионален директор, We Effect Европа
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четесевозаедничкиплатформизасоработка,како
штосенационалнимрежиифедерации.Зборувајте
гласновоименаголемиотбројналуѓепретставува-
нипрекумрежитеисекогашзапамтетедекаграѓан-
скитеорганизациизначат.

Родова еднаквост е главна вредност на вашата ми-
сија. Зошто давате толку големо значење на ова 
прашање? Што очекувате да постигнете, особено 
во руралните средини?

Родоваеднаквостцеликонеднаквиможностиипра-
вазамажитеижените,еднаковпристапдоресурси,
вклучителноиекономскоучествоидонесувањена
одлуки.Например,ниезнаемедекапостојатприме-
риназаконизаправоназемјиште,коисевосила,
но не се спроведуваат. Традиционалните норми и
структуратанамоќсетиештоморадасепроменат.
Промената започнува во умот на поединецот, при-
донесувазацелотосемејствоинадолгрокцелото
општествоќебидекрајниоткорисник.Дополнител-
нокогапланирамеиизвестувамезаситепроекти,
ние користиме Систем за фер распределба на ре-
сурси(FRAS).Системотимазацелдабезбедидека
најмалкуполовинаодресурситевопроектитеќеби-
датнаменетизажени.

Што е во фокусот на We Effect во регионот Европа?

Нашатастратегијаеразвиенанизпартиципативен
процессовклученостнаситенашипартнериизаед-
ногиидентификувавмеследнитеразвојниобласти
ворегионотЕвропа:

- Силноиенергичнограѓанскоопштество-Ниеги
поддржуваме и зајакнуваме граѓанските органи-
зации кои се активни во руралниот развој за да
испорачаатквалитетниуслугинанивнитечленови
идабидатгласотнанивнитечленовивојавната
сфера.Организациитесеспособнидагизастапу-
ваат правата на нивните членови, влијаејќи врз
политикитеиправнитерамки.

- Развојнабизнисотипроизводството-Промоција
на‘’земјоделствотокакобизнис’’,подобрувањена
пристапотдофинансискиуслуги,врскисопазарот,
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додавањенавредносткакоиразвојнасинџирот
на вредности. Промовирање na стандарди како
Глобал Г.А.П., ЕУ стандарди за хармонизација и
овозможување на подобра средина за земјодел-
цитеодмалобем.Организацискиразвој,задруги
идругимоделинасоработка.Адаптацијаиотпор-
ностназемјоделцитекакоодговорнавлијанието
наклиматскитепромени.

- Родова еднаквост и човекови права - Регионот
во неговата развојна работа целосно вклучува
пристап базиран на човековите права и родова
еднаквосткојаедоминантнавоситепрограмски
активности. Фокусот е на економското зајакну-
вањенаженитепрекупристапдоекономскимож-
ностииконтролаврзресурсите,какоивклучување
наженитеналидерскипозициииучествоводоне-
сувањетоодлуки.

- Регионалнасоработка-зајакнатарегионалнасо-
работка помеѓу регионални мрежи и платформи.
Зајакнување на национални и регионални меха-
низми за лобирање и застапување како што се
ЛАГ-овите(локалниакцискигрупи),националнии
мрежизарураленразвој.Програматаќејаподдр-
жиБалканскатамрежазарураленразвој (БРДН)

како регионална платформа намрежите за рура-
ленразвојбазиранинаневладиниорганизацииво
ЗападенБалкан.МрежитечленкинаBRDNќеста-
наткруцијалнаалатказаефективенрураленраз-
војвоЗападенБалкан.ПрограматајагледаБРДН
како стратешка регионална партнерска органи-
зацијазарегионалниинтервенцизалобирањеи
застапувања.

Како регионален директор на We Effect за регионот 
Европа, кои се вашите препораки за главните учес-
ници во земјоделството и руралниот развој (земјо-
делци и рурална популација)?

Соидејатазасоработкакакооснова,луѓетоќепро-
должат да го подобруваат нивниот живот и да ги
бранатсвоитеправа.Задружнитебизнисивообича-
еносеекономскипоотпорниодмногудругиформи
на претпријатие.На пример, 80%од задругите  ги
преживуваатпрвитепетгодиништоедвојноповеќе
воспоредбасодругитемоделинабизнис.Затоаса-
камдаистакнамнапотребатадапочнемедаработи-
мезаедно.Најдетегизаедничкитеобластизаразвој
исоработка!

ИНТЕРВЈУ Интервју на Анели Леина, регионален директор, We Effect Европа
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Пишува: Стојан Глигоров

Денеснеможедасесретнефабриказапреработ-
киодовошјеизеленчук,авосвојоткалендарза
преработкидане биде застапеноцвеклото,кое

понатаму се употребува во исхраната преку текот на
целата година.Гледајќи ја употребата каково свежа
состојба,такаипреработена,требадабидезастапена
култура на нашите површини каде достигнува доста
добрирезултатикаковоодноснаколичинитакаипо
квалитетзадиректнапродажбавосвежасостојба,но
изапотребитенапреработувачкитекапацитети.

Цвеклото е двегодишно растение, кое во првата годи-
на гиформира вегетативните органи, коренот стеблото
илистовите,авовторатагодинагенеративнитеоргани-
цветовите,плодотисемето.

Економскигледаноцвеклотоеисплатливакултуракоја
имарелативно кратка вегетација.Цвеклото е растение
од ладните региони. Семето почнува на р'ти на темпе-
ратураод5степеницелзиусови.Додеканатемпература
од10степеницелзиусовиникнуваза10дена.Младите
растенијаподнесувааттемпературиодминус3доминус
4степеницлзиусови.Арастенијатапредбербаможатда
поднесаткраткимразевиод-2до-4степени.Оптимална
температура за раст и развој е 15-23 степени а макси-
малнадневнатемпературадо30степени.Температурата
под10инад30степенигонамалувапорастот.

Цвеклотобарамногусветлинаипорадитоанесепрепо-
рачувакакомеѓупосев.Водатавопрвитефазинараз-
војотепотребнадодекавопокаснитефазипотребитеза
водасе умерени.Но требада сенаводнуваволетниот
периододјунидоавгусткогапосевотимадоброразви-
еналиснамаса, апритоаимависоки температурипро-
следеносонискаатмосверскавлажност.Влажностана
почвата секогаш треба да биде умерена, но никако не
требада седозволирастениетода страда завода, кое
покасноќесеманифестирасодостаслабприносинизок
квалитет,кадештокепреовладуваатповекесувитема-
терии,целулозата.

Обработкатанапочватаемногуважназадаможезаде-
белениоткореннацвеклотодобродасеразвие,оттаму
треба да се направи растересит длабок ораничен слој
напочвата.Длабочинатанаорањетозацвеклототреба
дабиде30сантиметри.Основнатаобработканапочвата
сеизведувауштенаесенсопретходниотпосевитоана
длабочинаод10до20сантиметрипотоапредсеиднбата
севршикомплекснаилицелоснапочвенаобработкасо
тањирање,дрљање,фрезирање,анапомалиповршини
култивирање, а во предсеидбената подготовка на поч-

ватасевнесуваати ѓубрива.Заразликаоддругите зе-
ленчукови-кртоластикултурицвеклотонајдоброгоиско-
ристувафосфорот.Најдобрирезултатидававосооднос.
10-50кг/хаАзот,100кг/хаФосфори100-150кг/хакалиум
,одличнирезултатиседобиваатисоапликацијанаарско
ѓубревоколичинаод40тонинахектар.

Сеењето се изведува директно од семе  кое за побрзо
никнењесепотопувавомлакаводанатемператураод
22-23степеницелзиусовивотраењеод2дена,потоасе
просушувасеметоисесее.Истотоможедасетретирасо
биостимулаториидаседезинфицира.

Цвеклото се сеенамеѓуредоворастојание од 45 до 50
сантиметри,аворедот10-15см.Времетонасеидбаза-
висиодтоакогасакамедаимамеберба:залетниберби
цвеклототребадасепосееодполовинатанамартпасе
домајмесец.Времетонасеидбабитновлијаенаприно-
сот на цвеклото затоа што технолошка зрелост достиг-
нуваод160до170дена,номожедасебереиод75до
90 дена,во зависност од сортата, од сеењето,  младото
растениеесомногувкусенихранливкорен.

Проредувањето на растенијата се врши машински, но
доколкупосевотнеегусттоаможедасенаправивопо-
каснитефазиод40до50денсопробнаберба.Меѓуре-
доватаобработкаможеда севршипосле секојаберба,
посекоенаводнувањеилипојакдожд.Длабочинатана
обработкатадабидеод3до5сантиметри.

Бербата може да биде рачна и машински, но доколку
цвеклотосечуватребадасепланирадасеостватлисни
дршки во должина од 2 сантиметри со влажност од 96
до 100%и тепературата близу 0оЦ,може да се чува до
5 месеци, а во конторолирани услови со контролирана
вентилацијаидо8месеци.

ГРАДИНАРСТВО

Цвеклото 
доходовна и 
приносна култура
Латинско име : Beta vulgaris



ГРАДИНАРСТВО

Пагодатаерастениекоеспаѓавогрупатаназел-
ковикултури,Англискотоимее (broccoflower),
поточноспаѓапомеѓудвеврстинарастенијаод

фам.Brassicaoleraceae,илипомеѓуброкулаикарфи-
ол.Наизгледналикуванацветнорастение,декора-
тивносомногунежнаструктуранаглавицатапоради
којасеупотребува,којаналикуванацвет.
Целтанаодгледувањеетојцвет,којсеформиранаскра-
теностеблокадештозаразликаодкарфиолот,кајпого-
дататиецветни израстоцисепокрупниипоизразени.
Напр.кајброкулатасекористатврвнитеделовиодцве-
тотиделотодцветнитедршкиноистраничнитецветови
коипослебербатасеформиратирастатодпазувитена
листовите.

Пагодатаимасладкаствкуспорадиштоеизастапенаво
исхранатанадецатазаедносолековититесвојствашто
гисодржи.Некоисортиодпагодатаимаатсветлозеле-
набојанацветотсопирамидаленоблик,затоанекоиго
вбројуваатвовиднацвеке,анекакопосебенобликна
карфиол.Воспоредбасокарфиолотсобелцветпагода-
тасодрживосебеповекевитаминЦ,каротиноиди,ами-
нокиселини,антиоксиданти,зависноодприсуствотона
бојатаилипигментацијата.

Какоикајдругитевидовиназелковикултури,заодгле-
дување на пагодата оптимална температура е од 15 –
200Ц,возависностодклиматскитефактори,подрачјето
кадесеодгледува,селективенизборнароковитенаод-
ледување,пагодатаможедасеодгледувавоконтинуи-
тет.

Сеодгледувасопредходнопроизводствонарасад,кој
зависноодсортатасесадинарастојаниеод50-60см.
помеѓуредовите,и40-50см.воредовите.Вонашиусло-
винајпогоденпериоднаодгледувањенапагодаелетно-
есенскиот,кадештоплодотепоквалитетенаприносот
повисок.Просечната големина на цветот се движи од
300-400гр.Кајповеќетосортилистовитевоцветнатаро-
зетасеприлепуваатдосамитецветови,ислужааткако

заштита од сончево зрачење. Во текот на одгледувањето
можедадојдедонекоифизиолошкипроменикакопосле-
дицанависокитемператури,нерамномерноиненавреме-
нонаводнувањесодоволниколичининаводаиприхрана,
појаванаситницветови,прерастувањенарастенијатаили
појаванапорастналистовитепрекуцветот–формирање
на лисна розета, или листови без цвет. Поради вредните
состојкивоплодотиантиканцерогенитеактивностивочо-
вечкиоторганизампредконсумирањетопотребнаекратка
термичка обработка поради зачувувањето на лековитите
својства на пагодата.Препорака е да се одгледува на по-
големиповршиниисталназастапеностнанашитепазари.

Пишува: Дипл.Агр Стојан Глигоров

ПАГОДА 
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ОВОШТАРСТВО

Интензивниот начин на одгле-
дување на овошје (јаболче-
сто,коскесто,јагодестоидр.)

барадостаработа,труд,вложување
изнаењезадаседобиеекономски
одржливо и исплатливо производ-
ство. Овоштарското, поледелско-
то, градинарското производство
наотвореносеразликуваоднекои
други земјоделски гранки по тоа
што, доколкуземјоделецотнапра-
ви кардинална грешка во една се-
зона, таа иста грешка може да се
поправидуривонареднатасезона
заради тоа што имаме само еден
производенциклусвогодината.Во
овоштарството грешките се недоз-
воливи затоа што станува збор за
долгогодишеннасадкадегрешките
неможеменикогашдагисанираме.
Зауспешнодасеподигнееденово-
шен насад треба да се обрати вни-
маниенаповеќефактори:

•	 Изборнатерен(локација)
•	 Квалитетотназемјиштето
•	 Експозицијатанатеренот
•	 Крчењенатеренот
•	 Длабокаобработканаземјиштето
•	 Достапностнаводаза
наводнување

•	 Правиленизборнасорта
•	 Правиленизборнаподлога
затоаподрачје

•	 Близинанамагистраленпат
•	 Близинанаобјект
заускладиштување

Ситеовиефакторисемногуважнии
акогиприменимеможемедаочеку-
вамемаксималенпринос,асотоаи
оправданостнаинвестицијата.

Кога се одбира терен за подигање
на овоштарник треба да водиме
сметка на тоа дали е тоа присојна
страна која повеќе им одговара на
овошките.Тогашќедобиемездрави
квалитетни подобро обоени плодо-
викоисеподобризачување.

Ако наклонот на теренот е голем
така да не може да се врши обра-
ботка со машини се оди на тоа да
се  прават каскади. Ако наклонот
на земјиштето е голем тогаш тоа

ПРАВИЛНО ПОДИГАЊЕ 
НА ОВОШТАРНИК

местоне е погодно заподигањена
овоштарник, зошто ќе имаме лесно
испирање на хранливите елементи,
потежок пристап на механизација,
неправиленобликнакрунатаидр.

Тешките земјишта каде што имаме
задржување на вода не се погодни
заподигањенанасад.

Најпрво пред да се почне со обра-
ботка на земјиштето, треба да се
направиагрохемискаанализанаис-
тото.Тоасеправинаследенначин:
ако сакаме да подигнеме насад од
1ханатаапвршинадијагоналноили
цикцаккопаме7дупки30х30см,со
длабочина од 60см. Ќе земеме два
садавокоиќе јаизмешамеземјата
од секоја дупка. Од секоја дупка од
длабочинаод0–30смземаме100-
150гр.земјаодеднапроба,потоана
длабочинаод30-60смземамедру-
ги100-150грземја.Овасеправикај
сите7дупки,ипробитеод0-30смги
пакувамевоеднахартиенавреќа,а
од30-60смводругахартиенавреќа.
Земјата земена за проба треба да
се исчисти од коренчиња и крупни
камења.Потоатаасепраќавоагро-
хемиска лабараторија. Откако ќе се
заврши со агрохемиската анализа
сеодинакрчењенатеренотакоима
останатикорења,чистењеодкрупни
камањаисеуредувааатпристапни-
тепатиштанапарцелата.

Послетоасеодинадлабокоорање
(ако се планира насад со слабо буј-
на подлога), и растурање на арско
ѓубрекоетребадаестаронајмалку
една година. После тоа истиот ден
ѓубривото треба да се заора, зошто
азотот е лесно испарлив елемент и
созаорувањетотоаќесеспречи.

Акосепланирасадењенамногубуј-
ни сорти се оди на риголовање од
80-120смдлабочинаиповеќе.

Наводнувањето е многу важен фак-
торзауспешноодгледувањенаово-
штарството, така да на одбраната
површинаморадаобезбедимевода
за наводнување. Денес најповеќе
секористисистемоткапкапокапка
кој енајекономиченине гииспира
хранливитеелементиводабочина.

После тоа се оди на размерување
имаркирањеикопањенадупкиза
садниците. Најдобар распоред на
садниците е триаголниот затоашто
имаме најдобро искористување на
местото. Распоредот и растојание-
то на садење зависи од: изборот
на сортата, подлогата, формата на
крошната,бујностаидр.

Истотакаважноедасенабавиква-
литетениздравматеријал.Окакоќе
се ископаат дупките се пристапува
кон садење. Садницата ја ставаме
водупката,додавамемалкуземјаи
шталскоѓубре(данедојдеводирек-
тендопирсокоренот),потоасеврши
нагазување на земјата за да може
коренот  да се соедини со земјата.
Покрај секоја садница поставуваме
иколзакојќе јаврземесадницата.
Сооваовозможувамеправиленраст
на овошкатаи јаштитиме од влија-
ниетонаветерот.

Во првата и втората година од са-
дењето не се препорачува употре-
ба на хербицид. Пожелно е помеѓу
редовите да се садат легуминозни
растенија, сошто земјиштето би се
обогатилосоазот,асосамотозаору-
вањеналегуминозитесеподобрува
иструктуратаназемјиштето.

Денес се користат и противград-
ни мрежи кои ги штитат овошките
од град, од ултравиолетови зраци,
спречуваат напади од птици како и
од други крупни инсекти кои ги на-
паѓаатовошкитеиплодовите.

Пишува: Дип.инж.агр.Ламбе Куциноски
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Традиција која што трае

Власитесенадалекупознатисточарисовековнатради-
ција,ситемоипретцисезанимавалесоовчарствовели
МиткоЈанководВелешкотоселоОраовец.Сепактојја
прекина оваа традицијата и направи 15 години пауза
работејќивостранство.Во2010севративоМакедонија
ирешида јапродолжисемејнататрадиција.Сосопру-
гатаМаријаземаакредитикупија100грлаовци.Денес
нивнотостадоброи370 грла,одкои80сеовчеполска
праменка, а остатокот семелези одфранцуската раса
„лакон“ која се карактеризира со одлична млечност и
којаеодличназамакедонскитеуслови.„Многуебитен
добриотстартвосекојбизнис,менемепослужисреќата
игодинатакогапочнавмесосопругатапоминавмеод-
лично.Ценатанабожиќнотојагнебеше210денариана
велигденскотојагне180денари“,велиМитко.
Во текот на летниот период овците ги носи на летна
пашанапланинатаДаутица,кадеимапасиштананад
2200метринадморскависочина.Тукаостануваатдопо-
четокотнаесентаипотоаовцитегимигрираатвофар-
матавоселоОраовец,кадетиеостануваатдопролетдо
следнатаселидбаналетнапаша.

„Моитеплановивоиднинаседаработамнаподобрување
нагенетикатанамоетостадоовциисакамдаинвестирам
ворасисоподобрагентика,нотоасесамоплановиза
штотребамногупари,амоменталнониесточаритеедвај
врзувамекрајсокрај,затоаштосостојбатасоовчарство-
тоеаларматнаипокрајфактотдекаодцелотосточарство,
овчарствотоегранкакојаимадодаденавредностзадр-
жавата, односно од планинска трева и воздух создава-
меблагодетзадржавта.Зажалмоменталнатаоткупната
ценанајагнетоепонискаодпроизводнатаитукамора
да најдеме решение. Негативниот тренд на паѓање на
бројотнаовцивоМакедонијадобиваалармантнониво.
Заменепоказателзанегативниоттрендвоовчарството
ефактотдекапораноимавмепроблемданајдемеовци
за купување, но сега ако отворите на интернет на Па-
зар3ќевидитедекаситепродаваатцелистада,аникој
некупуваовциитакаод2милионигрлаовцикоиМа-
кедонијагиимашевоминатото,сегадојдовмедобројка
под500илјади,штозаменеекатастрофа“,велиМитко,
потенцирајќи дека во поранешната СФРЈ овчарството
бешестратешкагранкавоМакедонија.

ЈАГНЕТО ТРЕБА 
ДА Е СТРАТЕШКИ 
ПРОИЗВОД
За жал моменталната откупната цена на јагнето е пониска од производната и тука мора 
да најдеме решение. Негативниот тренд на паѓање на бројот на овци во Македонија 
добива алармантно ниво. За мене показател за негативниот тренд во овчарството  е 
фактот дека порано имавме проблем да најдеме овци за купување, но сега ако отво-
рите на интернет на Пазар3 ќе видите дека сите продаваат цели стада, а никој не ку-
пува овци  и така од  2 милиони грла овци кои Македонија ги имаше во минатото, сега 
дојдовме до бројка под 500 илјади, што за мене е катастрофа“, вели Митко Јанков од 
велешкото село Ораовец, кој има 370 грла овци, од кои 80 се овчеполска праменка, а 
остатокот се мелези од француската раса „лакон“.

Пишува: Благојче Најдовски                                                                                                      Фотографира: Благојче Најдовски
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За да се запре овој негативен тренд минатата година
сточаритеиполеделцитеодвелешкосездружилеиго
формиралеземјоделскотоздружениеАгроцентаркаде
штоМиткоепретседател.
„Воздружениеточленуваатоколу80поледелциисточа-
риивоизминатиотпериодимавмеповеќеактивности
во соработка со Националната Федерација на Фарме-
ри, каде што сме членови и тоа од самото наше фор-
мирање“,  вели Митко. Здружението заедно со НФФ
организираработилницавоЧашка,кадештоодстрана
наАХВбеапрезентираниодредбитезаПравилникотза
производствонаквалитетномлекоибеададенипрак-
тичниедукативнисоветизаправилнопроизводствона
млекотоихигенанамолзникрави,опремаишталиод
страна на ЃокоБуневски, професор по говедарство на
Факултетотзаземјоделскинаукиихрана.
„Проблемите во сточарството се наталожени подол-
го време и доколку државата сака од нејзина страна

вистинскиданипомогне, требада сепочитува кален-
даротнаисплатанасубвенциите,затоаштоовцитене
чекаат, а ние  резервнипаринемамеи ги чекаме суб-
венции,коисенеопходнивоваквиусловикогаработи-
месозагуби.Оддругастранакланичаритенеуценуваат
сонискиоткупниценинајагнетоиниесериозноразми-
слувамееднагодинадасеорганизирамеданедадеме
ниту едно јагнена кланичарите,  затоаштоповеќе би
заработилеодсирењеотоколкусонискатаоткупнацена
на јагнето. Тука решение е само здружувањето, затоа
штосезлоупотребувадобринатаималатаедуцираност
наовчарите“,велиМитко.

Споредздружението„АгроЦентар“државатајагнето
требадагопрогласизастратешкипроизводидасе
направизаштитнаценанајагнето,вослучаикогапро-
изводнатаценаеповисокаодпродажната.
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ЗАШТИТА

Оревотеценетоовошнорастениеиинтересот за
негово одгледување во иднина ќе се зголемува
заради  вредноста на плодот како суровина за

прехранбената индустрија и дрвесината како ценет
материјалзадрвнатаиндустрија.Вонаширегионални
условитојдосегаеодгледуванкакопоединечнопоса-
дениилисамоникнатирастенијаодмеснаилипоши-
рокапопулација.Вопоследновремепорадизголемен
општинтересконнегосеподигнатииќесеподигаат
новинасадивокоипорадиспецифичнитеусловикои
владеат и се карактеристични за одгледувањето во
насад,какокајдругитеовошникултури,такаикајоре-
вотсепојавуваат,исеповеќеќесепојавуваатодреде-
ниболестииштетници.Овиеболестииштетнициво
одредени годинии при соодветни временски услови
можатзначителнодагонамалатродотиквалитетотна
оревот.

Позначајниболестисееднабактерискаидвегабниза-
болувања.Бактерискатаболестесоприфатенонародно
имеБактерискапламеницаилиизгор,чијпричинителе
бактеријата Xanhomonas campestris pv.yuglandis
Симптоми-Болеста сепојавуваналиснатамасаводве
форми,еднаформакајмладите,адругаформакајстари-
телисја.Кајмладитерастечкилистовисепојавуварасе-
ана-распрснатапоцрнетостпонерватуратаиналисната

површинапокрајнерватуратавовиднаситникафеави
дамкикоипостепеноизумират,идамкитеналистот се
сушат.Кајстарителистовикоизавршилесосвојотраст,
на одредени места од листот се појавуваат  најчесто
ограничениоднерватурата темнокафеавидамкисома-
зен блескав изглед и светло окружување. Заразените
ресиимладите плодчиња загинуваат.При заразувања
вофазакогаплодовитесепомладисепојавуватситни
дамкисоизумреноткивовонив,додекакајпоголемите-
постарите плодови дамките се поголеми округли, црни
побоја,вдлабнатииблескави.Постепеноовиедамкиго
опфаќаатцелиотплод.Оштетувањетоможедагозафати
самозелениотделнаоревот(перикарпот)илидапродре
прекусеуштемекатачерупка-лушпаијазафатијатката.
Врвовитеназаразенитемладилеторастипоцрнуваати
сесушат,додекапозрелителеторастисепојавувааттем-
нидамкисоиздолженаилиокруглаформакоинаредна-
тагодинасепретвораатвотумори.

Многучестозаразувањетоналетораститесеостварува
одзаразенитеплодови.Овабактеријапрезимувавоза-
разенитепапкиилеторастиврзкоинапролетформира
бактеријаленналеп(слузестаматерија)којеосновениз-
ворзапонатамошноширењеназаразатасоовааболест.
Распространувањетонаболестасевршисодождовните
капки,поленотинекоиинсектимеѓукоипричинителот
накраставосткајоревот(Eryophyesjiglandis).Болестасе
развивасилнововлажноиладновремевофазанацве-
тањетонаоревоткојаеистовременоинајкритичнафаза
запојаванаовааболест.Доколкузавременацветање-
товладеесувоитопловреме,болестаскороиданесе
појавува.Законтролаисузбивањенаистатапотребное
евнимателноотстранувањеиуништување-спалувањена
ситезаболениедногодишнилеторасти.Препорачливое
во зависност од временските услови 1-2 третирања со
2%бордовскачорбапреднабабрувањеналиснитепап-
кии1-2третирањасо1%растворнабордовскачорбапо
цветањетонаженскитецветови.



БОЛЕСТИ 
НА ОРЕВОТ
Во последно време поради зголемен општ интерес кон него се  подигнати и ќе 
се подигаат нови насади во кои поради специфичните услови кои владеат и се 
карактеристични за одгледувањето во насад, како кај другите овошни култури, така 
и кај оревот се појавуваат, и се повеќе ќе се појавуваат одредени болести и штетници.

Пишува: дипл.земј.инж Захариев Ванчо
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АНТРАКНОЗА НА ОРЕВОТ  

Антракнозата на оревот е болест со локален и периоди-
чен карактер која во одредени години и при исполне-
тост на соодветните потребни услови за нејзин развој 
предизвикува значителни штети.  

  



СИМПТОМИ 

По листовите се формираат различни по големина и
најчесто округли дамки со бледокафеава боја.При зго-
леменабројностповисокстепеннанападнатостналис-
натамаса,иститесеслеваатмеѓусебеидоведуваатдо
сушењенаделовиилинацелиотлист.Оддолнатастра-
нанадамкитесеформираатплоднителцасотемнабоја,
нареденивоконцентричникругови.Полиснитедршкии
летораститедамкитесесоиздолженаформа,вдлабнати
исотемнабојанаоколуисветолцентар.Сличнидамки
сеформираатипозеленатамеснатаобвивканаплодот.

ПРИЧИНИТЕЛ И СУЗБИВАЊЕ

Причинител на ова заболување е габата Gnomonia
leptostyla чии вегетативен стадиум е познат како
Marssoninajuglandis.Причинителотпрезимуваворазни
формизаопстаноквозаразенитеделовипогранкитеи
вопаднатителистови.Заразувањетособолестазапочну-

вавопочетокотнамајодрасплодниотматеријалсемето
(аскоиконидиоспори)формиранивозаразенитеделови
одгранкитеипаднататалиснамаса.Ладнотоидождли-
во време се услов заширење на заразата.  За контро-
лирањеисузбивањенаболестапотребноевнимателно
отстранувањеиспалувањеназаразенителеторастикако
основенилизначаенизворназараза.Првотопрскање
против оваа болест се врши по формирањето на лис-
натамасаипојаватанапрвитесимптомиинајчестосе
совпаѓасопрскањетопротивбактерискапламеницасо
1%растворнабордовскачорбаили0,4%растворнаКу-
процинИлисличнинанегосоистасодржинанабакар.
Нонапоменувамдеканесеправатдветретирањатуку
самоедно(противбактерискатапламеница)коеќепру-
жизаштитаиодветеболести.Доколкупостојатусловии
опасностзаширењенаболеставотекотнавегетацијата
останувапотполноиста


ГОРЧЛИВО ГНИЕЊЕ НА ЈАТКИТЕ 

Ова заболување се развива по бербата на оревите за
време на складирањето. По плодовите надворешно не
сезабележуваништо,нопоотварањетосегледа дека
покожицата на јатките е потемнета, а во некои случаи
епокриенасонежна мувла воформанапјажинаили
ситнирозовикупчиња-грутчиња.Внатрешностанајат-
катаежолтеникавоиобичноесогорчеливвкус.Причи-
нителнаовазоболувањеегабатаTrichotheciumroseum
којаизвршувазаразинаплодовинаголембројовошки.
Габата најчесто заразите ги остварува преку природни
отвориилиоштетувањанаправениодинсекти.Болеста
серазвивасилноприпредвременабербаилибербаво
влажни услови и при задоцнето отстранувањена зеле-
натакоранаплодот.Занамалувањеисузбивањенаоваа
болестпотребноебербатадасевршивосувовреме,во
технолошка зрелост на плодовите со истовремено от-
странувањенакоратанаплодотипросушувањевотенки
слоеви.
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ПРВАТА ФАРМА ЗА МАГАРИЊА 
ВО МАКЕДОНИЈА

Во подножјето на планините 
Петрино и Галичица, во 
атарот на Националниот парк 
Галичица во с. Велестово, 
Охридско, основана е првата 
фарма со магариња во Р. 
Македонија. Одговорно 
лице за фармата и нивни 
одгледувач е г-нот Роберт 
Шиникоски. Роберт е државен 
службеник кој во слободно 
време заедно со членовите 
од неговата фамилија се 
занимава и со сточарство

ВоподножјетонапланинитеПетриноиГаличица,
во атарот на Националниот парк Галичица во с.
Велестово, Охридско, основана е првата фарма

сомагарињавоР.Македонија.Одговорнолицезафар-
мата и нивни одгледувач е г-нот РобертШиникоски.
Роберт е државен службеник кој во слободно време
заедно со членовите од неговата фамилија се зани-
маваисосточарство.Нанивнатафармаодгледуваат
над100говеда,кучињашарпланинци,кози,коњи,аод
оваагодинаидесетмагариња,одкоидеветмагарици
иеденмагарешкипастув.Однареднатагодинасеоче-
куваиприплододмагариците,сонадеж,какоштоеи
планотнаРоберт,постепенодасезголемуваматично-
тостадонамагариња.Нанеговатафамилијарнафар-
масеодгледуваатиавтохтонирасиивидовидомашни
животни,какоштосебушаговеда,домашнакоза,до-
машенкоњ,домашномагареикучињашарпланинци.
Од наредната година, после актот на породување на
магариците,сопочетокотналактацијатакајистите,се
планираипроизводствонамагарешкомлеко.Главни-
тепричинипорадикоиРобертиманамерадапроизве-
дувамагарешкомлекосе:

	y Магарешкото млеко е многу слично по хемискиот со-
ставнамајчинотомлеко.Затоабезпроблемможатда
гоконсумираатдецаивозрасникоисеалергичнина
протеинитеодкравјотоилиоддругвидмлеко,

	y Магарешкотомлекосодржи60патиповеќевитаминС
отколкукравјотомлеко,

	y За разлика од другите видови млеко, магарешкото
млеконесодржиштетнибактериикоибинаштетилена
здравјетокајновороденчињата,

	y Тоасесметазаприроденантибиотикпорадивисокото
нивонаензимивонего,пазатоасепрепорачувапро-
тивбактерискитеинфекциивотелото,коисепоследи-
цанатруењенаорганизмотиприлечењенакожните
болести,

	y УштеодХипократеевидентиранодекатоаимареви-
тализирачкиефектнацелототелоигозајакнуваиму-
нолошкиотсистем,иделувапротивхроничниотумор,

	y Египетската кралица Клеопатра, со цел да ја сочува
убавинатанасвојатакожаидабидевечномлада,се
капелавомагарешкомлеко,

	y ВостаротоРимскоцарствомагарешкотомлекосе ко-
ристело како дополнително лековито средство. Кај
нашиотнарододамнаепознатодекатоаелекпротив
астма,бронхитис,хроничновоспалениенакожатаина
слузокожата,

	y Одамнакајнасепознатефектотнамлекоодмагарица
противт.н.“Големакашлица”,којаселечелисомага-
решкомлеко,пазатоаепознатакако“Магарешкакаш-
лица”,

	y НародитевоАзијамногупочестогокористатмагареш-
котомлекоикајнивпостоитрадицијазатоа.Најчесто
секористизапреработкавокумис-ферментиранпија-
локкојсодржидо2%алкохол,

	y Магарешкотомлекосодржимногумалкумасти(0,3до
0,8%),пазатоаможедагокористатвоисхранатаскоро
ситекатегориинапотрошувачи.

	y Магарешкотомлекоспаѓавогрупатанат.н.албумински
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ПРВАТА ФАРМА ЗА МАГАРИЊА 
ВО МАКЕДОНИЈА

млека,затоаштосодрживисокпроцентнапротеини
одсурутката (35-40%),коизаразликаодказеинските
видовимлека(кравјо,овчо,козјоитн.)епопогодноза
исхранакајдецановороденчињавопрвитемесеципо-
слераѓање,

	y Магарешкотомлекопохемискисостав,најмногусодр-
жи лактоза (5,7 до 7,5%), па затоа е погодно за пре-
работка во кисело-млечни ферментирани производи.
Содржипоголемоколичествозаситени(67%)вооднос
на незаситените (33%) масни киселини. Од незасите-
нитемасникиселини,вонајголемамерагиимапожел-
нитеОмега3иОмега6масникиселиникоиповолно
делуваат на крвотокот, имуниот и нервниот систем.
Магарешкото млеко има три пати повеќе калциум и
фосфородмајчинотомлеко, а содржиипоголемоко-
личествонажелезо.Истотакаимазголеменонивона
ензимите лактопероксидаза, лактоферин, лизозим и
имуноблобулини,пазатоаимајакоантивоспалително
и антимикробно дејство. Исто така, има неколку сто-
тинапатиповеќелизозимвоодноснакравјотомлеко,
којгиштитиорганитезаварењекајчовекотодразни
инфекции,

	y Магарешкотомлекоеполезнозадеца,адолесцентите
ипостарителица,

	y Магарешкото млеко има позитивен ефект во превен-
цијатаодвисокотонивохолестеролвокрвта,приле-
чењетоартериосклероза,кајболеститенаорганитеза
дишењеиимунитетот,прирехабилитацијанапациен-
титесосрцевипроблеми,

	y Одмагарешкотомлекосеизработуваатнајфиникозме-
тичкипрепарати,сапуниикремизалице,

	y Магарешкотомлекоистотакасекористикакоафроди-
зијак.

Робертиманамераод2019годинанајпрводапочнесо
производствонамагарешкомлекокакопрвафаза,апо-
натамуможедасепланираиконпроизводствонанекој
производ од магарешкото млеко. Секако, пресудни се
финансискитесредствазатоа,бидејќиво2018годинасе
соочисотешкагодинаиголеманеколкумесечнасушаза
производствонадобиточнахрана.Порадитоа,зимските
резервиводобиточнахранапочнадагикористиуштеод
октомвриоваа година,анесе знаекаквазимаќеима.
СубвенциизадомашнимагарињасамовоР.Македонија
непостојат,авососеднитеземјитиеизнесуваат200до
300еврапомагаре,штоеодголемапомошзафармерите.

ФарматакајРобертеединственафармавоМакедонија
каде според европските регулативи се прописно оз-
начени (чипувани) ситемагариња, согласно законот за

идентификацијаирегистрацијанадомашниживотнии
правилникотзаидентификацијанакопитари.


ВоМакедонијамагарињатагиимауштевонајсиромаш-
ните селски средини. Државата речиси и да не води
сметказанив.Сечиниработитесеменуваат наподбро.

НеслучајноеодбраналокацијатаодНационалниотпарк
Галичица за изградба на првата  фарма, бидејќи тука
ималоииматрадицијазаодгледувањенамагариња,а
тие биле користени и во туристички цели за прошетка
најмногунаХолаѓанитеидругитегостипопланинатаи
донекогашнитебачила.Магарињатагиималовомина-
тотоносеуштегииимавоВелестово,Куратица,Елшани,
Трпејца,Љубаништа.
СопственикотРобертШиникоскивелидекаделодмага-
рицитесевеќеоплодениизадасеродипрлето (ново-
роденчеодмагарица)потребнаееднагодина.Неколку
месецимагарицатаќегокористимлекотозахранењена
прлињата,апотоабисепристапилоконмолзењеико-
ристењенатојпериододлактацијатазапроизводствои
преработканамлекото.

Цена на магарешкото млеко на пазарот:СтаритеРимја-
нигосметалемагарешкотомлекокаколуксузенпијалок.
Денес,вососеднитеземјинаБалканот1литармагареш-
комлекоседвижиод20до50Евра,а1кгсирењеодма-
гарешкомлекочиниипреку1000Евра(најдобрареклама
затоанаправитенисеротбр.1восветот-НовакЃоковиќ
којредовнокористисирењеодмагарешкомлеко).
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Производство на перга

Пергата (пчелен леб) има многу висока цена, па
вреди да се произведува и собира. Цената на
пергата на тезгите на една пчеларска изложба

вонашитесоседниземји,достигнаидо1000евраза
килограм.
Поленотпослееднагодинаначувањегубиодсвојотква-
литет50%додекасопергатанеетаковслучајот.Пергата
посоставе сличнанаполенот,носонејзинотопретва-
рање од полен во перга добива: млечна киселина (до
3,2%),аминокиселиниитоанезаменливиаминокисели-
никоисенеопходнизаорганизмотна ‘рбетниците,аи
пчелите.Порадиприроднатаконзервација,пергатаакое
заштитенаодвлагаисветлина,негубиодсвојотквали-
тетнипо17години,и7патиепоквалитетназаисхрана
одполенот.

Во последно време, нагло расте интересот за пергата
и тоа од повеќе причини. Една од главните причини е
тоаштоимамногупотешкотииво собирањетонаполе-
ноткојштосесобирасопомошнаполенофаќачи,аза
овапотребнисе:поленофаќачи,електричнисушилиции
барамногуработадамусепосветибашвовреметокога
пчеларите семногу зафатени. Треба секојдневно да се
собира одфаќачите и да се преработува, а ако се пче-
ларниците повеќе оддалечени, бара повеќе и време и
финансииивложувањевополенофаќачи,ачесто,вопо-
ленофаќачите доаѓа до негово квасење (раскашување)
исотоаирасипување.Користењетонаполенофаќачите
гонамалуваразвојотирастотнапчелнотодруштво,баш
предглавнатапаша,гонамалувапроизводствотонамед,
гозголемувароидбениотнагон,воплодиштетосекогаш
се чувстсвува недостаток на полен, влијае на квалите-
тот на презимување поради физиолошка неприпреме-
ностнапчелите,допридонесувазазголемувањенаниза
опаснизаболувањакајпчелите(вароа,аскосвероза,тру-
леж,гливичнизаболувањаидруго).Можатдастрадаат
имладитематициприповратокодоплодувањетоаконе
најдат премин низ полено-фаќачот, и ориентационите
летови им се пореметени и намалени, а често пати не
излегувајќизаоплодување,пчелите јавклопчуваатбез
нејзинавина.

Задасеизбегнатситепогоренаведенипричини,соби-
рањетонапергатавосаќетомногуќенипомогневора-
ботата.Данаведам,итоабезразликанатоазаштојасо-
бирамепергата,тааимапоголемахранливаиенергетска
вредност,аибиолошкатаактивностнапергатаемногу
поголемаод таанаполенот. Тааепроизводкој гопри-
премиле самите пчели за нивна употреба, а има и ста-
биленхемискисостав.Пергатаиманајголемстепенна
козервација, исклучени се затровувања со микротокси-
ни (печуркикоибрзосеразвиваатвовлажниотполен),
губитоцитевовитаминииамиокиселинисесведенина
минимум.Содругизборови,пергатаемногудоброизба-
лансиранпроизвод.

Кај поленот, досегашните технологиина конзервирање
не даваат некоја гранција за зачувување на неговите
компоненти.Еденделодаминокиселинитеивитамините
сеуништуваатуштеприсамотосушење.

Одземањетонарамкитеодкоиподоцнаќесевадипер-
гатасеправиилипредглавнатапашакогарезервитево
гнездотосенамаксимумиливоесенприсамотозазиму-
вање.Оддвоспратнитедруштва,претежноваквирамки
се одземаатвопролети тоаводолниотнаставок, а на
неговоместосепоставуваатрамкисолеглооддругите
наставци,квалитетносаќеодрезервитеилисатниосно-
ви.Зазазимувањенадруштвататребада
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мусеоставатрамкисопергаитоа1,7кгперга,атоасе
2-3рамки.Убавонаполнетарамкасопергатежиод1,4-
1,7кг.Другитерамкисопоголемасодржинанапергасе
тргаатнастранаиодатнавадењенапергата.Рамкитесо
пергапреддаодатнавадењепрвосеослбодуваатодме-
дот,апотоасечистатсопомошнапчелите.Гиоставаме
наставцитесоперганаоддалеченостодпчеларникотна
1кмподусловданемадругипчеливоблизинапоблиску
од3км.Воспротивно,вонаставокотќеразредувамепо-
малкуза1-2рамки,ставаменекојапокривкаврзлеглото,
но оставамеотвордаможатда врватпчелитенадпло-
диштето во наставокот со перга. Ова се прави веднаш
послецедењетонамедот,апчелитеќегособератцелиот
медштоостаналнарамката.Овиеоперациисеправат
веднашпоцедењетобезникаквоодлагање.Вакаисчис-
тенитерамкиодмедот,аполнисопергатребадасечува-
атдоброодмолци.Чувањетоможедабидеиливоладил-
ник или да се дадат на друштвата да ги чуваат до
заладувањенавремето.Сеспремаеденнаставокполн
сорамкииседодаванадруштвотоитоанајдолунасама-
таподница.Вакадодадениотнаставокпчелитеќегочу-
ваатодмолец.

Вадењетонапергатасеправинаповеќеначини.Неко-
гаш саќето со перга се сече на тесни траки и се зали-
васомедвотеглиисекористизаисхрана.Вонајново
време,произведенисемашинииусвоенатехнологијаза
потполномеханизирановадењенапергатаод ќелиите.
Вадењетонапергатасезасниванаследнитеоперации:

1.Припремената сировина (рамка) се суши до ниво на
влажностод14-15%влажност.Сушењетосевршина
температурадо40степеницелзиусовивовреметрае-
ње од 8-10 часа за забрзување на процесот на засу-
шувањесевршигребењена горниотслојодпергата
којштоепоклопенсомед,амедотпретставувапречка
засушењенапергата.Подоцна,секористивакумска
сушилницакојаовозможувапергатадасеисушиза5-7
часанатемператураод40степеницелзиусови,наниво
навлажностод10%. Вакватапергапостанува тврда
исеронатпомалкугрутчињаоднеапричистењетосо
штомногусенамалуваигубитокот.

2.Исушенатасировинаселадинатемпература-1степен
целзиусисемеленадробилицакојаштопотполноги
разградувачауритеодќелиите.

3.Сомеленатасировинасепросејуваисопомошнавоз-
душнаструја(ветер)собрзинаод7-8метра/секундаи
сепросејувасоситосогустинаод2,6мм.Наовојначин
сеодвојуваатлушпитеодкошулцитеивосокот,ситните
грутчињаодпергакоипаѓаатнизситото.Ситнитегрут-
чиња од пергаможат да се искористат ако исејаната
материјасепотопивоводаидобросеизмешапергата

ќесесталожинаднотоодсадотсевади,сушииможе
дасепромешасомедиможедасекористизаисхрана.

Пергатаподлежинанормикоитребадагиисполнува,а
тоасенеедаквичистигрутчињаодтемно-жолтадомрка
бојасокарактеристиченмирис,сокисело-сладокимно-
гу горчливвкус, грутчињатаселеснокршливи,данее
мувлосана,влажностпомалкуод15%,примесиодвосок
помалкуод5%,сировипротеиниповеќеод20%.

Пергатаемногудобразачовечкаиживотинскаисхрана,
најдоброискористенаеакоседаванапчелитевопри-
храната.Кајприхранатасополеннесеискористуваце-
лиотполен,тукусекористи30-40%,адруготосеисфрла
како неупотребено. Со пергата, не е таква ситуацијата.
Благодарениенанејзиниотсостав,односнобогатството
одквалитетнибелковини,незаменливиаминокиселини,
јагленохидрати,витаминиидругибиолошко-активнима-
териитребадатежнеемедасеискористивопотполност.
Нејзиното користење го зголемува имунитетот, адапти-
рачките способности на организмот и допринесува за
намалувањенауморот.Секористизалечењена:коли-
тис,хроничензатвор,хепатит,хроничновоспалувањена
простата, импотенција, заболени крвни садови, спречу-
вање на артериосклероза, воспалување на мозочната
кора,нервниипсихичкизаболувања,нарушенаработа
наендокриниотсистем,спречувањенакрварењаодно-
соти слузницата, диабети друго.Нејзинатаприменае
големаивофармацевскатаиндустријаикозметиката.

Суватапергасепакувавостакленитеглички,поможност
темнабоја,полиетиленскикесичкиисоодветнишишен-
ца.Вакаспакуванатапергасечувавочистиисувипрос-
ториибезнекоимирисиотстрана, а на температураод
0-15степеницелзусови,авалжностанавоздухотдане
бидепоголемаод75%.Просторијатадаезаштитенаод
муви,осиипчели,какоиглувциимравки.

Одсетонаведенодосега,вредипчеларитедасезанима-
ваатсопроизводствонаперга,бидејќинеаскороидаја
неманапазарот.Најповеќеебаранапергатадобиенасо
складирањево„девојчинскосаќе“
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Подобрувањетона дизајнот на орoсувачитедове-
дедоразвојнаразличнивидовиоросувачикои
севосогласностсопотребитенаовошките,како

исоеколошко-економскитеаспектинаприменанахе-
мискитесретствазазаштита.
Покрај примената на нови, современи материјали, по-
добрувањетонаконструкцијатанапумпата,распрскува-
читеидругитевоглавно техничкиподобрувања,постиг-
натезначителеннапредоквопогледна насочувањето
навоздушнитеструи.
Основнаодликанаоросувачитеезаштитнотосредство
дагонанесенарастителнитеделовивообликнакапки
со големина од 50 - 150 µm.Дезинтеграцијата и транс-
портирањетонатечностасеодвивасопомошнавоздуш-
на струја, која ја создава вентилатор. Добра страна на
оросувачитеетоаштосепостигнувапоголемоприлепу-
вањенатечноставрзтретиранатаповршина,соштосе
постигнувапоефикасназаштитасопомалаколичинана
течност.Воздушнатаструјанаоросувачотиматурболент-
нодвижењесоштопредизвикуватреперењеналистот
и капкитесенанесуваат каконалицето, такаинаопа-
чинатаналистот,соштозаштитатастанувапоефикасна.
Негативнастранаепојаватанадрифт,односно,занесу-
вањенапоситнитекапкиодтретиранатаповршина,што
можедадоведедооштетувањенарастенијатаоддруги
парцелии загадувањенаоколната средина, а сенама-
луваиефикасностаназаштитнотодејствонапестицидот.
Интензитетотнадрифтотзависиодјачинатанаветерот,
порадиштотребадасеизбегнуватретирањеприсилен
ветар. Губење на ефикасноста на пестицидите доаѓа и
приработанамногувисокитемпературиинамаленаре-
лативнавлажностнавоздухот.Одовиепричиниоросува-
читесепогоднизазаштитанаовошниилозовинасади
созатворенсклопитоавотекотнавегетацијата,анесе
погоднизазимскопрскањеипрскањесохербициди.

Класични и подобрени типови на  оросувачи

Класичниот оросувач има инсталирано нисководен ак-
сијален вентилатор поставен на задната страна на ато-
мизерот,додекаиусиснатастранасенаоѓаистотакапо-
зади.Двофазната  воздушнаструја (воздухоти капките
течност)излегуваатстраничноподаголод90°вонасока
на движењето на воздушната струја е насочена косо и
подагол.

Добратастрананаовојтипнамашинаетоаштолисна-
та маса се подигнува и интензивно трепери, така што
притретирањетотечностасеаплициранадветестрани
на листот. Недостатоците се рефлектираат во големиот
дрифтсозагадувањенаоколнатасредина,асенамалу-
ваиефикасностаназаштитнотодејствонапестицидот,
какоивопоминувањетонаголемделодтечностапреку
крошнатанаовошката.Споредиспитувањатаидо60%
одаплициранататечностзазаштитанедостигнуваатдо
третираниотпредмет.

ФЛЕКСИБИЛНИ ОРОСУВАЧИ 
- ТУРБОАТОМИЗЕРИ
Основна одлика на оросувачите е заштитното средство да го нанесе на растителните делови 
во облик на капки со големина од 50 - 150 µm. Дезинтеграцијата и транспортирањето на 
течноста се одвива со помош на воздушна струја, која ја создава вентилатор. Добра страна 
на оросувачите е тоа што се постигнува поголемо прилепување на течноста врз третираната 
површина, со што се постигнува поефикасна заштита со помала количина на течност

Пишува: Дипл.зем.инж. Никола Манчев
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Нерамномерно покривање на листовите со капките од
аплицираната течностседолжинафактотдекараспрс-
кувачитесенанееднакворастојаниеодовошките.Исто
така, недостаток е тоа што вентилаторот не вовлекува
чиствоздух, тукуонојвокојвеќеимакапкиод течност
така што земјоделецот што ракува со атомизерот е во
опасност.
Распрскувачитекоисепоставенинавертикаленнамес-
тонаполукруженносачпридонесувадоподобрувањена
рамномерноста и ефикасноста на апликацијата за пес-
тицидите.Навидуммаланосепак,нозначајнамодифи-
кација,соцелдасезголемиефикасностанаатомизерот.
Воформирањетонамлазотинеговадистрибуцијакон
овошките во голема мера зависи од типот на вентила-
торот.Аксијалнитевентилаторинајчестосесреќаваатна
атомизерите бидејќи се ефикасни воширок опсег вре-
менските услови, какоипорадиконструкцијатаицена-
та.Оддругастрана,нивенглавеннедостатокеголемиот
дрифт кој ваквите вентилатори го прават како и конта-
минацијатанаоколнатасредина.Неколкуавторивораз-
личнивременскиинтервали точно зборуваат зафактот
деказагубитештоседолжатнадрифтотсенад50%кај
оросувачи со аксијални вентилатори. Токму контамина-
цијанаживотнатасрединакојајапредизвикувадрифтот
инамаленатаефикасностнапестицидитепорадитаква-
та примена направи аксијалните вентилатори да бидат

помалкуприфатлививопоследнивегодини.Класичните
оросувачисоаксијаленвентилаторвопоследнитегоди-
нисеповеќесезаменувасот.н.подобрениоросувачисо
аксијаленвентилатор.Применатанаподобрениоросува-
чиепоскапорешение,сокоезначителносеподобрува
апликација.
Соподобрентипвоздухотевовлеченодпреднатастрана,
атрактористотеподоброзаштитен.

Едно од најдобрите решенија во функцијата на верти-
калнатадистрибуцијанаработнататечностеприменана
атомизерисофлексибилницрева.Овиеоросувачиимаат
способностприлагодувањенавоздушнатаструјавоши-
рок опсег, и во зависност одформата и големината на
крошнатанаовошките,т.е.аголотнааплицирањезави-
сидеректноодобликотнасамитеовошки.Соконктрет-
натаситуацијанаовоштарникот.
Овие Атомизери најчесто имаат радијален вентилатор
којобезбедувасретствоторамномернодаседисперзира
одотворитенацреватакоипопотребаможатразлично
дасепозиционираатвопросторотвозависностодусло-
витевоовоштарникот.
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ОВЧАРСТВО

Доколкусакатеовцикоинебараатмногу, коисеот-
порни,ибрзосеразмножуваат,Романовскатаовцае
вистинскиотизбор.Освенвисокаплодност,квалитет

намесоискромнаисхрана,карактеристиканаоваараса
еидобраотпорностнавременскитеуслови,папорадитоа
неитребапосебносместување.Кајовиеовци“сеоди”на
јагнењеодноснонајагнињата.
РомановскатаовцапотекнуваодРусијаодсрединатана
19-тиотвек, водолинанарекатаВолга,ворегионотЈа-
рослав,иметогоимадобиенопопокраинатаРоманово-
Борисоглебск околу денешниот град Тутаев. Од самиот
почетокбешенаправенастрогаселекцијанаплодност,па
какорезултатнатааселекцијаденесРомановскатаовца
енајплоднарасанаовцивосветот.

Просечнаплодностнаовиеовцие260%појагнењена
испаша (додека сошталскисистемплодностае  400%),
штозначидекаод100овциседобиваат260-400јагниња
приеднојагнење.Овиеовци,истотака,имаатиизразена
полицикличност,што значи со правилна исхрана може
дасе добијат јагнињапоприроденпат насекој 6ме-
сеци.Заеднагодина,одеднаовцакојасејагнинасекој
шестмесециседобиваатвопросек4-6јагниња,бројшто
ниеднадругарасанеможедагодаде.Наовојначин,од
едногрлодобиваме80-120кг.живамерајагниња,акосе
земемевопредвиддекапросечнататежинанајагнетое
20кг.,атаквојагненашиотпазарнајмногубара.Тааколи-
чинанајагнешкомесопоовцапоприроденпатнеможе
дајададенитуеднадругарасазаистпериод.

Истотака,овааовца,имаскромнидимензии(максимал-
но65кг.додекакај елитнитепримероци наовниизне-
сува100кг.)исосамототоатрошипомалкухранаодра-
ситеАсаф,Лакон,Авасидругитесветскипознатираси
наовци.

Грлата на оваа раса се многу отпорни, без посебни ба-
рањазаисхранаисместувањеисотоаможедасеспоре-
датсонашатапраменка.Овцитесепарат30денапосле
јагнењетоизатоасеединственивосветот,напримерна
другитерасиимтребанајмалку42дена. Романовската
овцаимапократок гравидитет од 138 до 143 дена,што
влијаенатоадаседобиејагненасекои6месецикајоваа
расанаовциинивнитемелези.

Овцитеодоваарасасозреваатполоводостарано.Мла-
дитегрласецелосносозреаниза4до5месеци.Запри-
плодженскотогрлосепуштаат за7-8месеци. Штоза
споредбасонашатапраменкапериодотепократокза4
до5месециштопрестaвуваголемазаштедаидобивка.
Такашто првото јагнење е после една година и во тоа
јагнењепросечнаплодностеоколудвејагнињапоовца,
едно јагнеереткост,додекасеслучувадаимаи3до4
јагнињакајпоелитнитеовцикоиседоброхранети.

РОМАНОВСКА ОВЦА 
5 јагниња по овца за 
една година
Пишува: Митко Јанков



Кајоваарасанаовциедостаизразенаспособностаза
производствонаквалитетномлекокоееодличнахрана
идавадавабрзприрастнајагнињата.Сопросечнопро-
изводствонамлекоод150-200литриналактација,овие
овцибезпроблемгохранатнивнотолеглокоенекогаш
броии5-6јагниња.

Оваа расаима висока отпорност на болести, такашто
реткодоаѓадомаститисискороданемајаловиовци,а
истотакаимаискромнибарањазасместувањеиотпор-
наенавременскитеуслови.Романскитеовнисепозна-
тикаконајактивниовнисо најсилнолибидовосветот.
Плоднисевотекотнацелатагодинаиможатдаосигура-
ат2циклусинаоплодувањевогодината.

Основни карактеристики на 
Романовска овца

Јагнињатасеобјагнетицелосносоцрнаволнасодозво-
ленабелинанаглавата,нозете,вратотиврвотнаопаш-
ката.Белинатана телото, освеннанаведенитеделови,
неедозволена.Просечнататежинана јагнињатаза90
денаизнесува22-25кг.сосоодветнаисхрана.Најдобри-
тепримероцидостигнуваатпреку30кг.за90дена.Ран-
даманмесотоесоодличенвкусиседвижиод50-55%.

Оваа овца е со поситна градба, и овците достигнуваат
од 50-60 кг. додека овните достигнуваат 70-90 кг. Има-
атмалаквадратнаглавасозаобленчерепикраткиусни,
какоиопашка10-15см.Висинатанаовцитее60-62см.,
додеканаовните64-65см.Стабилнаградба,краткинозе
имногуситникоскипорадикоиседвижатмногулесно.
Истотакапојагнењето,малитејагнињасемногувитал-
ниипочнуваатдајадатпосле5-7денаштоепораноод
јагнињаоддругираси.
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АКТУЕЛНО

ВИСОКИ ТРАКТОРИ

МЕХАНИЗАЦИЈА

Овие трактори се користат кај високорастечки култури,
кадештонеможатдасекористатстандарднитрактори,
бидејќибијауништилекултурата.Можедасекористат
зазаштитанависокорастечкитерастенијаодболестии
оштетување,анатојпринципеконструираникомбајнот
загрозје.

Овие тракториработат, такаштоприизвршувањетона
работнитезадачипроаѓаатнизеден,дваилитриреда,
бездајаоштетаткултурата.Оддалеченостапомеѓутрка-
латаеод170до290cm.Конструктивноможедасеизра-
ботуваатсотрииличетиритркала.

Сепроизведуваат2типанаовиетрактори:изведенмо-
делиоригиналенмодел.

Кајизведениотмодел,скоро  сееистокакоикај стан-
дарднитетрактори,моторотиостанатитеделови,остану-
ваатнапредсамосевисокоподигнатинакрутиносачи.
Кај оригиналниот модел, моторот, трансмисијата и дру-
гитеделовипоставенисеназаднадпогонскитетркала
сотоаседобиванапрегледност.Порадизголеменатате-
жина,поголемаеивлечнатасила.Преносотнасилатаи
обртниотмоментнатркалатаехидрауличенпрекухидро-
мотор,ситечетиритркалаработат,паиуправувањетое
олеснато. Примената на овие трактори  со специјално
високклиренс,нудинизанапредности:можностзара-
бота и движење кај високорастечките култури без ош-
тетувањенакултурите.Кајтракторитесовисокклиренс
когасемонтираатприклучоцикакоштосерезервоариза
сретствазазаштита,требадасевнимаваприклучокотда
бидештоеможнопонискоипоблискудоповршинатана
земјата,заданесевлијаенастабилностанатракторот.



Се произведуваат 2 типа на овие трактори: изведен модел и оригинален модел. Кај изведениот 
модел, скоро  се исто е како и кај стандардните трактори, моторот и останатите делови, остануваат 
напред само се високо подигнати на крути носачи. Кај оригиналниот модел, моторот, трансмисијата 
и другите делови поставени се назад над погонските тркала со тоа се добива на прегледност. Поради 
зголемената тежина, поголема е и влечната сила. Преносот на силата и обртниот момент на тркалата 
е хидрауличен преку хидромотори, сите четири тркала работат, па и управувањето е олеснато.

Пишува: Деспина Крстевска 
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MF 9130 Plus
НоватасеријанаМасејфергусонраспрскувачиевистинскилидервооваакласанатракторитесовисокклиренској
сеодликувасоуниверзалностивисокиперформанси,сеодликувасомалатежинанамашината,малапотрошувачка
нагориво.

MF9130Plusраспрскувачоткомбинираодличнавлечнасила, соможностнараспрскувањеод28метри.Моторот
имамоќностод210коњскисили,опфатотнаширинатанарамотзараспрскувањее28метри,резервоарод3тониза
распрскување,сопственатежина8,9тони,трансмисијасопогоннасите4тркала,пумпанараспрскувачотсокапаци-
тетод549литривоминута.Робуснаташасијанатракторотмуовозможуванараспрснувачотфлексибилносткојаму
овозможувадаминуванадканалиидругипрепрекивониватаблагодарениенависокиотклиренс.Тркалатаимаат
независнасуспензијаштомуовозможуваголемафлексибилностисигурноствоработатадуриинанерамнитерени.
Моторотесозафатнина6,6литрисомаксимални1800втрежисомоќностод210коњскисили.




