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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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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: 
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20

22

15

24



КОРОНА ВИРУСCovid-19 пандемија со удар и на земјоделството

Една од погодените стопански гран
ки од економско  здравствената криза 
предизвикана од Covid 19 е земјодел
ството. Прекин на ланците за продажба, 
страв кај руралното население од вирусот, 
отпуштања од работа на работници и ра
ботнички кои работеле во фабриките во 
руралните средини или намалување на 
нивните плати, училиштата и градинките 
се затврораат со што се зголемува обвр
ската и работата на жените во руралните 
средини. Целосниот живот се менува на 
сите граѓани во државата. Надлежните 
проценуваат  дека земјоделството треба 
да биде во преден план во рамките на 
производството и пласманот. Останува 
отворено прашањето колку вистински се 
помогна, колку се раговараше сериозно 
со земјоделците и се прифаќаа нивните 
барања и колку повторно се препозна 
важноста на земјоделците за функцио
нирање на државата, обезбедување на 
храна и нивното влијание во зголему
вање на бруто домашниот производ.

По прогласувањето на вонредна

та состојба надлежните почнаа со сет 
мерки за помош или ублажување, како 
што Владата ги нарече, на ударите од 
кризата врз земјоделството односно, 
стопанството воопшто. На почетокот се 
воведе забрана за  извоз на пченица и 
брашно од пченица кон сите земји и тоа 
на неограничено време. Задолжени беа 
Министерството за економија, Минис
терството за земјоделството, шумарство 
и водостопанство, како и Царинската 
управа, да ги преземат сите неопход
ни активности со цел спроведување на 
оваа мерка, и следење на трендот на из
воз на рафинирано сончогледово масло 
за јадење, ориз, кондиторски и пекар
ски производи (тестенини, бисквити и 
слично). По две недели на барање на 
Министерството за економија е сменета 
оваа одлука со тоа што на владина сед
ница се донесе одлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за ограничу
вање на извозот на пченица и наполица 
и брашно од пченица и наполица, со која 
на правните и физичките лица кои се из

возници на брашно од пченица и напо
лица, во текот на еден месец да може во 
висина од 70 проценти од вкупно произ
ведената количина на брашно од пчени
ца и наполица во претходниот месец, да 
ја извезуваат, а 30 проценти да остане за 
потребите на домашниот пазар.
Рестриктивните мерки се зголемуваа, но 
на земјоделците им бешедозволено дви
жење во извршување на своите обврски 
во атарот на своето село, а останатите 
требаа да вадат дозволи од подрачните 
единици на министерството земјодел
ство. Оние земјоделци кои не се евиден
тирани во ЕРЗС системот требаа да се 
пријават во кризните општински штабо
ви за да можат и за време на полициски 
часови да се движат. 

За постарите земјоделци, над 67 
години важеше истата забрана за дви
жење како за останатите луѓе.  

Фирмите, пак чија дејност е поврзана 
со земјоделско производство самите из
даваа дозволи за своите вработени .

СЕ СПАСИ ЛИ 
ЗЕМЈОДЕЛИЕТО ОД 
КРИЗАТА ИЛИ ИЗЛЕГОА 
НА ВИДЕЛИНА УШТЕ 
ПОВЕЌЕ ПРОБЛЕМИ?!
Здравствено - економската криза предизвикана од Covid 19 вирусот покажа колку е значајно 
земјоделството во делот на егзистенцијата на државата преку обезбедување на храна и директ-
но влијание на БДП и во таа насока на виделина излегоа проблемите предизвикани од слабите 
синџири за продажба и пласман на кои треба посебно да се работи во периодот што доаѓа и со 
поддршка на производителите на храна.

На самиот почеток најголем проблем 
со откупот на земјоделски производи 
се појавува кај продажбата на јагнето и 
пролетната зелка. Поради нарушените 
синџири на продажба и извоз на јагнето 
на традиционалните пазари во Хрватска, 
Грција и Италија откупот на јагне еден 
период е во целосен застој и пред вели
гденските и првомајски празници отку
пот на јагне достигнува многу ниска цена 
од 90 до 100 ден по кг.

Во насока на помош на земјоделците 
Владата на барање на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водосто
панство ја усвои Уредбата за изменување 
на уредбата за поблиските критериуми 
за директни плаќања, корисниците на 

средствата, максималните износи и на
чинот на директните плаќања за 2020 
година. Со измените на оваа Уредба, се 
зголемува финансиската поддршка за 
сточарите одгледувачи на овци, за задр
жано женско јагне. Износот на поддрш
ката за задржано женско јагне од 700 
денари се зголемува на 1500 денари по 
грло. Вкалкулирано со основната мерка 
од 1.000 денари за обележани грла овци, 
со сегашното зголемување за подмерка
та за задржано женско јагне од 1.500 по 
денари по грло, одгледувачите на овци 
ќе добијат вкупна финансиска поддршка 
во висина од 2.500 денари за женско јаг
не. “Министерството за земјоделство, шу
марство и водостопанство и во следниот 

ПЛАСМАНОТ И ПРОДАЖБАТА НАЈПОГОДЕНИ ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Производство на зелка во струмичко
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период ќе ја следи состојбата со откупот 
и извозот на јагне. МЗШВ е во постојaна 
комуникација со одгледувачите на овци и 
со откупувачите, и освен традиционални
те пазари како Италија, Хрватска, Грција, 
се бараат и други алтернативни пазари за 
извоз на јагнето”, се вели со соопштение
то на МЗШВ. Во средината на месец мај,  
Владата преку Министерството за земјо
делство и Агенцијата за храна и ветерина 
извезува 30 тони свежо разладено маке
донско јагне.„Се работи за извоз на 2.000 
јагниња, откупени од домашните одгле
дувачи на овци, кои со авионски транс
порт  се извезоа во Јордан.Овој извоз го 
најавивме уште пред два месеци, барајќи 
алтернативни пазари за извоз на јагнето 
и за решавање на кризата за извозот на 
јагнето поради пандемијата од вирусот 
КОВИД 19, и целта ја остваривме. После 
23 години, денес повторно македонско
то јагне се извезува во Јордан. Околу 30 
тони свежо разладено македонско јагне 
заминува на пазарот во Јордан“, изјави 
министерот Трајан Димковски. Сточа
рите забележаа дека добро е што се на
оѓаат алтернативни пазари, но процесот 
е задоцнет бидејќи јагнето е откупено по 
многу ниска цена (90 100 денари за 1 кг 

јагнешко месо) и повторно се е во корист 
на откупувачите

На крајот на месец март започнува 
откупот на пролетната зелка, но и тука 
настанува дестабилизација на пазарот, 
намалување на побарувачката на про
летна зелка и намалување на откупната 
цена. МЗШВ реализира средба само со 
откупувачите кои ветуваат дека откупна
та цена на пролетната зелка до 20 април 
ќе биде 15 ден по кг и ова ветување е 
нарушено за 2 дена, па цената падна  
на 810 ден по кг. Во насока на помош 
на земјоделците на барање на минис
терството за земјоделство, Владата на 
крајот на април донесува интервентна 
мерката „Директни плаќања за зелка од 
домашно производство предадена во 
период од 5 април до 5 мај 2020 година 
во регистрирани откупни центри“, од 
Програмата за директни плаќања.

„Интервентна субвенцијa од 3 денари 
по килограм за продадена зелка ќе добијат 
сите земјоделци кои произведената зелка 
ја продале од 5ти април заклучно со 5 
мај. Сите количини предадени по овој рок, 
нема да бидат опфатени со оваа мерка“, се 
вели во соопштението на МЗШВ.

Една од рестриктивните мерки на Влада
та беше затворањето на сточните пазари, 
а движењето на пратки се дозволи само 
ако животните се правилно идентифи
кувани и имаат валиден сертификат за 
нивната здравствена состојба. Земјодел
ските производи на зелените пазари мо
жеа да се продаваат, но со задолжително 
одржување на хигиена, почитување на 
пропишаното растојание од еден метар, 
пазарење во разумни количини и подоцна 
и тие се затвораат. Во средината на мај 
повторно се отвараат сточните пазари со 
одлука на Влада на РСМ.

ЗАТВОРАЊЕ НА СТОЧНИТЕ ПАЗАРИ, ЗЕЛЕНИТЕ ПАЗАРИ

2000 јагниња од државата  
заминаа за Јордан

Вангелина Пармачка, одгледувач на овци во 
беровското село Будинарци

 Тања Штерјовска, одгледувач на овци во  
светиниколско село Мустафино
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КОРОНА ВИРУСCOVID 19 пандемија со удар и на земјоделството

На крајот на март  на владина седница се 
донесе уредба со која сите рокови за от

ЗГОЛЕМУВАЊЕ 
НА АКЦИЗАТА ЗА 
НАФТА

На 21 април Владата соопшти дека од
лучила оти акцизата на нафтените дерива
ти поскапува за 3 денари. Ова го соопшти 
владиниот портпарол кој нагласи дека 
според проценките, во буџетот на држава
та ќе се собереле  дополнителни 18 мили
они евра, ако зголемувањето на акцизата 
на нафтените деривати за три денари се 
применува до септември, а дополнитени 
31 милион евра ако истата важи до декем
ври – средства што ќе се користеле исклу
чиво за битката со короната. Оваа влади
на одлука наиде на жестока реакција од 
буквално сите сектори на стапнството и 
угостителската дејност, оти тие очекуваа 
олеснување, а не поскапување. 

почнати постапки поврзани со земјодел
ски земјишта кои истекуваат во време на 
вонредната состојба, всушност се стопи
раат со најава дека продолжуваат по завр
шувањето на истата.
Првата половина на април се усвои уред
бата за промена на Законот за основање 
на Агенцијата за финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој за 
време на вонредна состојба, односно се 
утврди дека  околу сите работи поврзани 
со финансиските поддршки кои истекува
ат или ќе истечат за време на траењето на 
вонредната состојба, да се 
одложат и да се продолжат за 60 дена по 
нејзиниот престанок. 
За да им се олесни на земјоделците, прво 
да обезбедат приходи, а потоа да платат 
закупнини, се продолжи рокот за плаќање 
за годишната закупнина на земјишта, за 
2019 до 12 ноември 2020 година, а на 
земјоделците им беше нагласено оти нема 
да им се раскинуваат договорите заради 
неплаќање. 

За успешна реализација за започнатите 
инвестиции и комплетирање на потреб
ната документација, ги ставивме во ми
рување роковите за сите јавни повици за 
поднесување проекти и реализација на 
инвестиции од Националните програми и 
од ИПАРД 2 програмата, објаснија од ре
сорното министерството и Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството 
и руралниот развој.

ОДЛОЖУВАЊЕ НА РОКОВИ И ЕКОНОМСКИ ПОДДРШКИ

По реакциите на тутунарите, беше продол
жен и рокот за склучување договори за от
куп на тутун и се исплаќаат субвенциите на 
тутунарите преку дефиниран протокол за 
исплата во банките. Се отвори и платфор
мата „Понуда и побарувачка“ со која Вла
дата се надеваше дека ќе им се овозможи 
на земјоделците да можат да ги понудат 
своите производи. На граѓаните се апе
лираше да купуваат домашни производи, 
за на тој начин да се заштити и поддржи 
домашното производство.
Со вториот пакет на  економски мерки на 
Владата, со дополнителна Уредба на Вла
дата се опфатени  трговцитепоединци, 
занаетчиите и регистрираните земјоделци 
согласно Законот за вршење на земјодел
ска дејност и други лица кои се третираат 
како вработени за сопствена сметка, од
носно даваат услуги од кои обезбедува
ат доход и имаат право на финансиска 
поддршка од 14.500 денари за месеците 
април и мај. Исто така со Јавниот повик 
COVID 2 на Развојната Банка на РСМ  се 
овозможи директно кредитирање без ка
мати и хипотеки на микро, мали и средни 
претпријатија од компензациони фондови 
од странска помош, каде што се опфатени 
само регистрираните земјоделци реги
стрирани според Законот за вршење на 
земјоделска дејснот и Законот за трговски 
друштва. Во рамките на еконосмкиот па
кет не се опфатени економски земјоделци 
регистрирани според Законот за пензиско 
и инвалидско осигурување.

 Олга Јорданоска, земјоделка - произ-
водителка на тутун во прилепското село 

Мажучиште

Каранфилка Тодорова во  
својот насад со смокви
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ПРЕДЛОЗИ НА НАЦИОНАЛНАТА  
ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ: 

Креирање на владини мерки кои ќе по-
могнат да се намали одливот на сезон-
ските работници во странство  за време 
на сезонските интензивни берби. Сезон-
ските работници најчество својот труд 
го нудат во европските држави, односно 
Италија, Шпанија, Германија и Велика 
Британија. Вакви мерки започнаа да се 
креираат  во државите во регионот од-
носно во Хрватска, Словенија, Србија и 
Бугарија. 
Со пакетот економски мерки на Владата 
се изоставени регистрираните индиви-
дуални земјоделци кои исто така оствару-
ваат доход преку земјоделската работа и 
плаќаат придонеси кон државата. Нацио-
налната федерација на фармери побара и 
измена на Уредба со законска сила за фи-
нансиска поддршка на физички лица кои 
вршат самостојна дејност, погодени од 
здравствена економска криза предизви-
кана од корона вирусот за време на вонд-

редната состојба со тоа што во категорија-
та на физички лица кои вршат самостојна 
дејност да бидат вклучени и земјодел-
ците регистрирани според Законот за 
пензиско и инвалидско осигурување за 
да добијат финансиска поддршка за ме-
сеците април и мај во износ од 14.500 
денари, доколку имаат загуби. Во рам-
ките на Уредбата како што е во погорни-
от текст образложено, се вклучени само 
регистрираните земјоделци  според За-
конот за вршење на земјоделска дејност.  

„Со цел да се излезе во пресрет на произ-
водителите на храна, бараме да се донесе 
одлука на  Влада на РСМ за Развојната 
банка на Република Северна Македонија 
да овозможи поволна кредитна понуда 
и за фармерите регистрирани според 
Законот за пензиско и инвалидско оси-
гурување, кои не можат да користат ко-
мерцијални кредити, а се соочуваат со 
проблеми со откупот и имаат вишок на 
непродадени количини и загуба во своја-
та работа, како последица од сегашната 
здравствена – економска криза во др-

жавата предизвикана од Корона Виру-
сот. Развојната банка на РСМ да понуди 
кредити без камата, без дополнителни 
оптоварувања со хипотеки и флексиби-
лен период на отплати или да ја вклучи 
оваа категорија на регистрирани земјо-
делци дополнително во рамките на јав-
ниот повик COVID 2  за поднесување на 
апликации за директно кредитирање на 
микро, мали и средни претпријатија ре-
гистрирани во РСМ од Компензационите 
фондови од странска помош. На ваков на-
чин на земјоделците да им се овозможи 
да го диверзифицираат својот извор на 
приход (пр. агротуризам, угостителство, 
или подобрување на продуктивноста на 
производството преку набавка на тех-
нологии за преработки,  и приоритет да 
се даде на поддршка на инвестициски 
активности на младите фармери и земјо-
делките) во услови кога нивното произ-
водство не може да се откупи поради на-
станата здравствено – економска криза 
во државата“ потенцира Васка Мојсовска, 
претседателка на НФФ.

КОРОНА ВИРУС COVID 19 пандемија со удар и на земјоделството

ТРЕТ ПАКЕТ МЕРКИ ЗА ПОМОШ НА СТОПАНСТВОТО
Владата понуди и трет пакет мерки во 

кои, како што најави, централно место ќе 
има земјоделството. Се усвои воведување 
на бескаматни кредити за фирми преку 
Развојната Банка на РСМ, во вредност од 
31 милион евра, понатаму се предвиду
ваат нови 1,6 милиони евра за развој на 
иновативни продукти и услуги преку ФИТР, 
како и трансформирање на македонско 
туристичко село во скопско Нерези во ма
кедонско СТАРТ АП село, потоа се одлучи 
за инјекција со пакет мерки директно во 
земјоделството во висина од 76,1 мили
он евра, платежната картичка за субвен
ционирање на 50% од зелената нафта за 
земјоделците, се воведува стимулирање 
на преработувачите на грозје за производ
ство на нови продукти, се овозможуваат 
јавни приватни партнерства во лозарство
то и тутунскиот сектор, се воведува долго
рочен закуп на пасишта како и Програма 
за финансирање на микро земјоделски 
компании, а се предвидуваат и средства 

 повторно од Развојната банка за модер
низација на стопанството.

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ДА БИДАТ ОПФА-
ТЕНИ ВО ВЛАДИНИОТ ПАКЕТ НА 
ЕКОНОМСКИ МЕРКИ ВО НАСОКА НА 
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ СО 
ОТКУПОТ И ПЛАСМАНОТ

Во насока на поддршка на земјодел
ството и руралниот развој Националната 
федерација на фармери, која e социјален 
и економски партнер на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопан

ство, до Владата и МЗШВ достави пакет на 
препораки и предлози кои се дел од вто
рата теренската анализа на Федерацијата 
наменети за изнаоѓање на заеднички ре
шенија и креирање на мерки за помош и 
подршка за земјоделците и земјоделството 
во време на економска – здравствена кри
за предизвикана од Корона Вирусот.

 Врз основа на подготвената анализа 
на терен,  активностите во делот на земјо
делското производството се одвиваат без 
некои значајни проблеми и се почитуваат 
владините мерки од страна на земјодел
ците и руралното население. Нема не
достаток во снабдување со количини на 
семе, ѓубрива и производи за заштита на 
растенијата. Она што е детектирано како 
проблем се нарушените синџири на про
дажба, со кои настана проблем при откупот 
на јагнето и пролетната зелка.

Земјоделците изразуваат загриженост 
дека оваа година ќе се соочат со проблем 
на недостаток на сезонска работна сила 
во земјоделството, која што со години се 
појавува како проблем во државата. Оваа 
година се очекува не само кај нас, туку и 
во цела Европа да се појави проблем со 
недостаток на сезонски работници, како 
последица од  настанатата здравствена 

– економска криза. Токму тоа ги поттикна 
економски развиените држави (Германија, 
Англија, Франција), уште отсега да презе
маат мерки и креираат стратегии за вне
сување на работна сила во земјоделството 
од други држави. Ова пак практично нега
тивно ќе се одрази врз малите држави или 
земјите во развој, каде што спаѓа и РСМ.

Васка Мојсовска, претседателка на 
НФФ со својата ќерка Ангела во домаш-
ната работилница за производство на 
лозови и овошни садници во Тимјаник 



• За  да се помогне во делот на откупот 
за време на оваа здравствена економ
ска криза, НФФ бара да се направи 
измена во Законот за земјоделство и 
рурален развој и да се овозможи ко
ристењето на банкарската гаранција, 
како метод за исплата на откупена ко
личина, онака како што е регулирано 
во Законот за тутун. На ваков начин ќе 
се овозможи помош и на производите
лите, но и на откупувачите.

• Во делот на економските мерки да се 
направат олеснувања во делот на ис
платата на даноците на регистрирани
те земјоделци, чија примарна дејност 
е земјоделството, а се регистрирани 
согласно Законот за вршење на земјо
делска дејност.

• Во периодот што доаѓа согласно ка
лендарот за исплата на субвенции 
приоритет во делот на исплатата на 
субвенциите да се даде на субвен
циите за исплата на јагне дадено во 
кланични капацитети (400 денари за 
откупено јагне) – подмерка 2.4. од Про
грамата за финансиска подршка во 
земјоделството .

• Да се даде приоритет во исплатата 
на субвенцииите за регистрираните 
земјоделци, кои не се исплатени  за 
2018 година, а се  директна помош 
од  20% на носител на семејноземјо
делско стопанство, кој е регистриран 
вршител на земјоделска дејност со
гласно  Законот за вршење на земјо
делска дејност или е регистриран како 
индивидуален земјоделец согласно со 

Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување.

• Националната федерација на фармери 
е против предлогот на бизнисмените 
за зголемување на акцизата на гори
вата, со цел да се обезбедат допол
нителни средства во Буџетот на РСМ. 
Ние сметаме дека со ваквата одлука 
ќе бидат погодени земјоделските сто
панства, кои во моментот извршуваат 
активна земјоделска работа на поле 
и тоа сигурно ќе доведе не само до 
поскапување на горивото, туку и на су
ровините за производство, производи 
за заштита на растенијата, семиња кои 
се неопходни за производството.

• Националната федерација на фарме
ри бара навремена реализација на 
поддршката на трошоците за набавка 
на гориво за земјоделска механиза
ција која треба да е 50% оваа година,  
согласно Законот за земјоделство и 
рурален развој.

• Националната Федерација на фар
мери  достави и допис до Државниот  
инспекторат за земјоделство со пре
порака да врши зачестени контроли 
на откупните пунктови и посебно да се 
вршат контроли во делот на издавање 
на кантарни белешки. Воедно бараме 
ваква препорака да биде дадена и од 
Министерството за земјоделство, шу
марство и водостопанство до Држав
ниот инспекторат за земјоделство.  

• Националната федерација на фармери 
бара од Министерството за земјодел
ство, шумарство и водостопанство да 

реагира до ЈП за водостопанисување 
да започне со проверка и поправка на 
дефектите на системите за наводну
вање, за да не настанат дополнителни 
проблеми,  каде што директно ќе трпат 
производителите и ќе има загуби во 
производството.

• Министерството за земјоделство, шу
марство и водостопанство во сора
ботка со Министерството за труд и со
цијална политика да креираат владини 
мерки кои ќе помогнат да нема одлив 
на сезонските работници во странство  
за време на сезонските интензивни 
берби. Сезонските работници нај
чество својот труд го нудат во европ
ските држави, односно Италија, Шпа
нија, Германија и Велика Британија. 
Вакви мерки започнаа да се креираат  
во државите во регионот односно во 
Хрватска, Словенија, Србија и Бугарија.

• Уште еднаш сакаме да потенцираме 
дека Националаната федерација на 
фармери не се согласува со одлуката 
донесена на 34та седница на Влада
та на РСМ со која е направена измена 
на Уредбата за забрана за извоз на 
домашна пченица и брашно и се овоз
можи на  правните и физичките лица 
кои се извозници на брашно и пчени
ца , да може во висина од 70 проценти 
од вкупно произведената количина 
на брашно од пченица и наполица во 
претходниот месец, да ја извезуваат, а 
30% да остане за потребите на до
машниот пазар.
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ПРЕДЛОЗИ И ПРЕПОРАКИ НА НФФ ЗА ОТКУПОТ,  
ПЛАСМАНОТ И ВОДОСНАБДУВАЊЕТО

 Резидба на јаболка во овоштар-
никот на фамилија Ѓоргиевски, 

ресенско
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Националната федерација на фармери 
бара сите апликантки кои ги исполниле 
условите и поднеле комплетна докумен
тација за мерката 115 за активен женски 
член во земјоделско стопанство од Про
грамата за финансиска поддршка на ру
ралниот развој 2019 да добијат грант. Во 
програмата финансии се предвидени за 
100 жени земјоделки, а согласно информа
циите од Агенцијата за финансиска под
дршка во земјоделството и руралниот раз
вој аплицирале 400 жени земјоделки.  До 
јуни 2020 да бидат разгледани сите апли
кации за мерката 115 и одобрени оние што 
ги исполниле условите. На ваков начин 
директно ќе се поддржат жените од рурал
ните средини, кои се соочуваат со голем 
број на предизвици во овој период.„Оваа 
мерка е посебно значајна за земјоделките 
посебно сега кога е констатирано од терен 
дека негативните ефекти од здравствено – 
економската криза во државата предизви
кана од Корона Вирусот влијаат врз жени
те во руралните средини, бидејќи нивниот 
обем на работа е сега зголемен и дома и на 
поле, а нивниот труд и понатаму не е вред
нуван. Во првата половина на април НФФ 
спроведе анкета со жените од руралните 
средини, која е активност од проектот „Ин
ституционална поддршка на НФФ“, поддр
жан од Шведската организација за развој 

We Effect , така што  85% од жените кои 
се членки на НФФ (во НФФ челнуваа 175 
жени од рурални средини) истакнаа дека 
сега нивната работа е зголемена и дома и 
на поле, бидејќи во земјоделството има не
достаток на сезонски работници и сами со 
своите сопрузи и најтесното семејство ги 
извршуваат активностите на поле, а дома 
и понатаму целосната обврска е падната 
на нивен грб. Поддршките за економско 
јакнење на руралните жени се важни и во 
таа насока потпишана е Декларацијата за 
подобрување на економската и социјална 
положба на жените од руралните средини 
потпишана од Националната федерација 
на фармери, Мрежата за рурален развој, 
Министерство за земјоделство, Министер
ство за труд и социјална политика во 2018 

“, вели Васка Мојсовска претседателка на 
НФФ. Она што сакаме уште еднаш да по
тенцираме е дека жените од руралните 
средини се соочуват со голем број на пре
дизвици, а тоа се социјална исклученост, 
невработеноста, родова дискриминација, 
нееднаква распределба на приходите и 
ресурсите, доминација на традиционал
ните норми, лишување од сопственост на 
земјоделско земјиште и имот, лишување 
од право на платено родителско отсуство, 
ограничени пристапи и понуда на образо
вание, информации, здравствена заштита, 

јавни и социјални услуги. Ваквите услови 
ги принудуваат руралните жени на живот 
во поголема сиромаштија и ја поттикну
ваат миграцијата. Околу 64% од руралните 
жени не се активни на пазарот на трудот 
заради ангажирање во домаќинството и 
грижа за деца, а 47% од невработените 
рурални жени вршат неплатена работа во 
семејни фарми. 58% од сите рурални жени 
немаат лични примања, двојно повеќе од 
мажите во руралните средини.Жените ра
ботат во просек 11.06 часа на ден (41,7% од 
вкупниот обем на работа потпаѓа на непла
тена работа). Мажите работат во просек 
9.68 часа на ден  – главно, платена работа. 
Сега нивната работа е зголемена. Имено, 
препораката на НФФ е во  во согласност со 
препораките на извештајот  за РСМ на Ко
митетот за елиминација на дискримина
цијата врз жените на Обединетите нации, 
во кој што се вели: „ За руралните жени 
треба да се обезбеди пристап до субвен
ции и мерки за рурален развој до највисок 
можен степен и брза реализација“. Наша
та држава е членка на Обединетите нации 
и има обврска да ги почитува и спроведува  
препораките на Комитетот на ООН и Кон
венцијата за елиминација на сите форми 
на дискриминација врз жените.  

НФФ: ДА СЕ РЕАЛИЗИРА МЕРКАТА 115 ЗА АКТИВЕН 
ЖЕНСКИ ЧЛЕН ВО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО ОД ПРО-
ГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ 
РАЗВОЈ 2019 И ДА СЕ ЗГОЛЕМИ БРОЈОТ НА ОДОБРЕНИ 
АПЛИКАЦИИ  ОД 100 НА 400

Роска Томова во семејниот пластеник 
за производство на домати

Јулијана Велковиќ  земјоделка на 
својот лозов насад во  

Пепелиште, неготинско

Снежана Танева, одгледувач на  
овци од гевгелиското село Мрзенци



ЈУНИ2020|9

КОРОНА ВИРУСCOVID 19  пандемија со удар и на земјоделството

Националната федерација на фармери во 
изминатиот период и во перидот што не 
очекува во целост ги пренесува одлуките 
на Владата и државните институции кои 
се однесуваат на земјоделството и рурал
ниот развој , препораките и барањата на 
Националната федерација на фармери за 
земјоделството и руралниот развој и вос
поставена е директна комуникација со др

жавните надлежни институции. За таа цел 
НФФ користи информативниот софтвер во 
организацијата за праќање на пораки ди
ректно до членството, како и веб страната 
www.nff.org.mk, НФФ facebook страната  и 
директната телефонска комуникација со 
Главната канцеларија на организацијата. 
Од конкретната статистика 8000 земјодел
ци ги добиле директно  информациите 

преку НФФ, а 15.000 земјоделци индирект
но. Националната федерација на фармери 
се грижи навремено да пристигнуваат ин
формациите за државните социјални ус
луги и одлуки на државните институции и 
до лицата со попречености, старите лица, 
жените и младите во руралните средини.

Во пресрет на велигденските и првомајските
празници, Националната федерацијана фар
мери започна афирмативнакампања „Купу
вајте домашни производи“.Целта на кампања
та е зголемена потрошувачка на домашните 
земјоделски производи на домашниот пазар.

„Здравствената и економска криза предизви
кана од Корона Вирусот направи нарушување 

на пазарните синџири и создаде дополнителни 
проблеми во дистрибуцијата, затоа треба да се 
дејствува на дoмашен план и да се купуваат до
машни земјоделски производи. На ваков начин 
ќе помогнеме на земјоделството  и фармерите 
и ќе се влијае позитивно на домашната еконо
мија“, потенцира Васка Мојсовска, претседа
телка на НФФ.

Доживуваме глобален проблем што бара глоба
лен одговор, порача на 31 март Kju Донгју, гене
ралниот директор на Организацијата за храна и 
земјоделство при Обединетите нации (ФАО).Тој 
предупреди дека како резултат на лошото креи
рање на политики особено во посиромашните 
земји, кризата со храна може да биде хумани
тарна катастрофа што сепак може да се избегне. 
Според Донгју, глобалните пазари се клучни за 
балансирање на шоковите во понудата и поба
рувачката низ земји и региони, па неопходно 
е да се работи заеднички за да се осигура оти 
нарушувањата во синџирите за снабдување со 
храна се минимизираат колку што е можно повеќе.
Во меѓувреме, Европската комисија излезе со 
сет мерки за земјоделскиот стимул и помош. 
Наложија да постојат т.н. зелени ленти, кои 
практично значат непрестајно одржување на 
протокот на храна низ цела Европа, односно, 
транспортот да не трае повеќе од 15тина мину

ти на граничните премини. Истовремено беше 
одлучено сезонските работници, кои се вброју
ваат во „критична група“ да можат редовно да 
одат на работните места, заради тоа што овие 
луѓе се клучни за да функционира садењето, 
одгледувањето и бербата на производите. Но, 
можеби најважните се финансиските инјекции 
во руралните средини. Имено, Комисијата одлу
чи земјоделците и руралните работници да мо
жат да земат заеми или кредити во висина до 
200 000 евра со многу ниски каматни стапки и 
поволни рати за враќање. На земјите членки им 
беше предложено да понудат поддршка до 5000 
евра за индивидуални земјоделци, односно до 
50 000 евра за мали и средни претпријатија. Но 
не само тоа, се одлучи да се зголеми авансот 
за т.н. заедничка земјоделска политика со под
дршка по приход од 50 на 70 отсто, и одредени 
плаќања за рурален развој од 75 на 85 про
центи. Членките исто така добија сугестија да 

обезбедат државна помош за фармерите и тоа 
до 100 000 евра по фарма, додека пак за ком
паниите за преработка на храна и маркетинг 
до максимум 800 000 евра.Што се однесува до 
регионот, односно балканските земји, Хрватска  
го презема пакетот на ЕУ и за неа е карактерис
тично што врши откуп на млеко и донација на 
млечни производи. Понатаму земјата обезбеди  
онлајн пазар на земјоделски производи под по
кровителство на министерството, во рамките на 
кој циркулираат односно успешно се тргува со 
производи на околу 550 земјоделци. Истовре
мено ги пренамени средства од ЕУ за земјо
делството, односно се одобри авансна исплата 
на мерките за директни плаќања. Бугарија пак, 
согласно пакетот на ЕУ има дополнителни сред
ства за земјоделците, а воведе и мерка за скла
дирање на сирење. 

Б.П и И.К

8000 ЗЕМЈОДЕЛЦИ ДОБИВААТ НАВРЕМЕНИ И ТОЧНИ ИН-
ФОРМАЦИИ ОД НФФ КОМУНИКАЦИСКИОТ – ИНФОРМАТИ-
ВЕН СИСТЕМ, А 15.000 ЗЕМЈОДЕЛЦИ СЕ ИНФОРМИРАНИ 
ПРЕКУ ВЕБ СТРАНА И FACEBOOK СТРАНАТА НА НФФ

НФФ КАМПАЊА  „КУПУВАЈТЕ ДОМАШНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ“

МЕРКИ ПРОТИВ УДАРОТ НА КОВИД КРИЗАТА  
ВРЗ ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ЕУ И РЕГИОНОТ

Владе Петровски на својот  
овошен насад, битолско

Тони Дуков пчелар од Велес Стеванче Јордановски,
фармер од Мажучиште, прилепско
на своето поле со пченица



ТРЕБА ДА ЗАСТАНЕМЕ ВО ОДБРАНА НА ОНИЕ 
КОИ ЈА ПРОИЗВЕДУВААТ НАШАТА ХРАНА

ИНТЕРВЈУ СО АНЕЛИ ЛЕИНА, РЕГИОНАЛНА ДИРЕКТОРКА НА ШВЕДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ WE EFFECT
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We Effect е оранизација која 
со помош на своите партнери 
спроведува активности низ 

многу земји ширум светот кои се 
во процес на транзиција или се 
соочуваат со сиромаштија. Како 
We Effect гледа на глобалниот 
проблем со пандемијата пре-

дизвикана од корона вирусот и 
неговото влијание врз руралната 

популација и земјоделците? 
Акоможеда се кажедеканештодо-
бро произлезе од оваа несекојднев-
наситуација, јасбиреклaдекатоае
солидарностa меѓу сите 24 земји во
коинашатаорганизацијаWeEffectе
присутнаикојавоовојпериодесилно
насоченаконобезбедувањенапосил-
на,рефокусиранаподдршкасоцелда
сеобезбедипристапдохраназасите
наподолгрок.Незнаемекоеќебиде
долгорочнотовлијаниеодоваакриза,
ноодонаштоговидовмедосега,мно-
гуактивностисокоималитефармери
и руралното население остваруваат
приходи се доведени во прашање и
оваезагрижувачки.Затоа,оваевре-
медасездружиме, дасемобилизи-
раат заедниците и заеднички да се
работинанадминувањенапрепреки-
теинаизнаоѓањерешенија.

Што треба да се направи на 
глобално ниво и кои се лекциите 

кои може да се научат од оваа 
пандемија?

Потребни се итни активности за да
сеобезбедипристапдохрананагло-
бално ниво. Ограниченото движење,
затворенитеграницијапокажаауште
еднашвисокатасензитивностнасис-
темот за снабдување со храна. До-
брото функционирање на синџирите
наснабдувањесохранаеодклучно
значење за безбедноста на храната,

но тоа не значи дека  активности-
те требадабидатсамовонасокана
обезбедување на непречен проток
на снабдувањесо храна.Потребное
дополнително, широко, колективно
дејствување за да се намали влија-
нието на оваа глобална катастро-
фа.Соогледнатоаштополовинаод
гладните во светот се производите-
ли на храна, земјоделци и сезонски
работници ангажирани за работа на
полињата, развојната заедница тре-
бада гинасочисвоите среднорочни
и долгорочни напори токму на овој
план.Требадазастанемевоодбрана
наониекоијапроизведуваатнашата
хранаидагозголемиместепенотна
достапностанахранатадосите.Спра-
вувањетосоовојпредизвикбарадол-
горочно економско планирање, сора-
боткаиголемасолидарност.

Кои активности се преземаат 
од страна на We Effect во насока 
на справување со пандемијата 

предизвикана од корона вирусот 
и помагање на ранливите групи?
Ние сме посветени да дадеме сè од
себезадаобезбедиместабилноство
работењето на нашите партнерски
организации. Во моментов ја фина-
лизираме привремената стратегија
со фокус на прилагодување на на-
шата работа за поддршка на парт-
нерскитеорганизациикоивоимена
своеточленствопонатамуќеможеда
дејствуваатвонасоканаублажување
на ефектите од пандемијата. Пара-
лелно, сите партнерски организации
сепоканетидааплицираатзапрерас-
пределбанасредства,ијассумгорда
исреќнаштоШведскатаамбасадаво
Северна Македонија има сознанија
за тешкотиите во руралните области
и придонесува со дополнителна под-
дршкаидополнителнисредствапреку

НФФ,РДНиНРЦкоиќеимаатбрзефект.

Република Северна Македонија 
исто така се соочува со овој про-
блем. Која е вашата препорака 
за справување со пандемијата 

предизвикана од корона вирусот 
и прилагодување кон новите 
услови во однос на руралниот 

развој и земјоделството?
Северна Македонија е земјоделска
земја,ноистотакаинетоувозникна
хранаиосновниземјоделскиинпути
во производството. Оттука, земјата
може да се соочи со предизвици во
делот на обезбедување на храна во
случај на недостиг или ненавремено
снабдување со: добиточна храна, ве-
теринарни лекови, семиња, ѓубрива,
пестициди и други основни инпути
штоможатдавлијаатназемјоделско-
топроизводство.Затоаепотребнасо-
одветнаполитиказаобезбедувањена
сигурнимреживопроцесотнаснабду-
вање.Требадасеиницираатнизаак-
тивности за решавање на моментал-
нитенегативниефектипредизвикани
одпандемијата,дасеспречиерозија
на веќе постигнатите резултати од
минатотои тековнитеактивности, но
и да се воспостават здрави основи
коиќеовмозможатподдршкавопост-
кризнотозакрепнување.Негативните
влијанијанакоронавирусотворурал-
нитезаеднициморадабидатублаже-
нииземјоделцитеморадабидатзаш-
титени. Тиеморадаимаатнепречен,
постојанпристапдопазарите,додека
проблемите со нарушените синџири во
снабдувањеипласманотнанивнитепро-
изводиморадабидатнадминати.Пазарот
нахранавоземјататребадаостанестаби-
лен,транспарентенисигурен.



ГРАДИНАРСТВОWOW НАГРАДИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ТИИИИТ! ИНК.
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Здружението на граѓани за про-
моција на женската активност
Тиииит!Инк., запрвпатовааго-

динаорганизирадоделувањенаWoW
награди за жени-херојки од нашето
секојдневие. На повикот објавен во
периодотод12ноември2019–12 ја-
нуари2020,беаноминирани33знајни
инезнајнижениидевојкиодРСМа-
кедонија, коидалезначаенпридонес
зароднарамноправност,праведности
социјалнаправдавосвојатапоширока
илипотесназаедница.
Комисијатасоставенаодпетжениод
кои:борказаженскиправа,борказа
ЛГБТИправа,претставничканаорга-
низацијатаТиииит!Инк.,претставнич-
канаWoWгрупатажениидевојки,и
една граѓанка од академската сфера,
одлучија за доделувањето на WoW
наградитенавкупнопет,одтриесети
триноминиранижениидевојки.Петте
женидобитничкинанаградитесе:
Васка Мојсовска еземјоделкаоднего-
тинскотоселоТимјаникипрватажена
претседателка на Национална феде-
рацијанафармери(НФФ).Таасебори
задостоинственживотнаедниоднај-
маргинализиранитегрупивоопштест-
вото, руралните жени. Преку федера-
цијата, таа се залага за почитување
наДекларацијата заподобрувањена
економската и социјалната положба
наруралнитежени,којаепотпишана
на Меѓународниот ден на руралната
женаво2018одстрананаНФФ,МРР,
Министерството за земјоделство, Ми-
нистерството за труд и социјална по-
литика.Поднејзинолидерствои зае-
дничко дејствувањенаактивисткии
членкинаНФФвомај2019одстрана
наВладатанаРСМсеотстранетидис-

криминаторните критериуми (жената
даима1дете,даемажена,невработе-
на,даживеена800метринадморска
височина во населено место со 200
жители)од мерката115наменетаза
активен женски член во земјоделско
стопанствоодДржавнатаПрограмаза
финансискаподдршказарураленраз-
вој.ТаасезалагазаизменинаЗаконот
за здравствено осигурување  со цел
остварувањенаправотонародителско
отсуствоиболедувањеназемјоделки/
цикоиплаќаатпридонеси.
Енисе Демирова одШтип која со за-
вршеноосновнообразованиепокажа
силнаволја,храброст,истрајност,вид-
ливост за борба против дискримина-
цијаипотребатаодрамноправности
интеграцијанаРомкитеволокалната
заедница.
Ружица Јосифовска ликовен педагог
и уметница од Кавадарци, работела
какоучителкаполиковнауметностод
Кавадарциивотекотнацелиотнејзин
работен век се едуцирале многу ге-
нерациинаученици,некоиоднивсо
значајни достигнувања во уметноста.
Денестааеактивнаворамкиназаед-
ницатанапензионерикадесекојднев-
но го збогатува културно-забавниот
живот на возрасните луѓе во својата
средина.
Ирена Поповска од Скопје која ди-
пломирала филозофија на Биркбек
КолеџвоЛондонво2010,аво2016го-
динасездобивасотитулатамагистер
поопштественаикултурнатеоријаод
британскиотСтафордширУниверзитет.
Губејќи јафизички јачинатанасвојот
кажан збор, пишаниот го запечатува
нејзиниот идентитет. Така таа пишу-
вала и сé уште пишува, бројни кри-

тички и теориски текстови поврзани
со уметностаи општественитепојави
восписанијакакоМаргина,Граѓански,
Форум, во дневниот весник Дневник
и на онлајн порталот ОКНО и на веб
страницатаназдружениетоПРКОС.
Наташа Бошкова која дипломирала
право,апотоастаналамагистарпоро-
довистудиинаУниверзитетотвоСара-
ево.ГлавнополенаинтереснаНаташа
се недискриминацијата, сексуални и
здравствени права и родова еднак-
вост.Работикакоадвокаткаиправна
советничка во Коалицијата Маргини,
кадешто стратешки застапува случаи
напрекршувањеначовековитеправа
наЛГБТлуѓето, сексуалнитеработни-
ци/чки, лицата кои живеат со ХИВ и
луѓетокоикористатдроги.
Иницијативата за WoW наградите е
всушност дел од проектот Жени за
жениилиWomenonWomen(WoW)кој
претставува партнерство на Тиииит!
Инк. со Mesto Žensk (City of Women)
од Љубљана, VoxFeminae од Загреб
и Outlandish Theatre Platform од Да-
блин.Овој проект ги адресира горли-
витепрашањанародоватаеднаквост
воЕвропа,низисторискаисовремена
перспектива преку создавање на на-
ративикоисакамедагипренесемево
општеството и да се спротивставиме
на растечките тенденции на нацио-
нализам, исклучување на маргинали-
зираните, расизам и патријархални
идеологии кои повторно силно про-
никнуваатвоЕвропазанемарувајќија
историската лекција за периодите од
минатиот век кога овие ужаснивред-
ности биле во полн капацитет. Овој
проектекофинансиранодпрограмата
на Креативна Европа на Европската
Комисија.

ВАСКА МОЈСОВСКА 
ЕДНА ОД ХЕРОЈКИТЕ ОД 
НАШЕТО СЕКОЈДНЕВИЕ



ЕЛЕКТРИЧНИ НОЖИЦИ FELCO 801 ELECTRIC PRUNER
z Цена1800Евра
z Целосно дизајниран, развиен и произведен воШвајцарија, новиот  нуди
крајнабрзина,леснотијаиергономијаоделектричнаалатказаградинарски.
z Капацитетнасечењесодијаметардо30мм
z Полуотворениотрежимнасечењејазголемувабрзинатанасечењеприсе-
чењегранкисомалдијаметар.Прватабатеријаобезбедувацелодневнарабо-
тавторатабатеријасечувазарезерва.
z Циклусотнасечењееисклучителнобрз,благодарениенакомбинацијатана
механикависоко-технолошкиотмотор.
z УлтралеснаЛитиумскабатеријакојасеполниза2часа.
z КонтролнотокуќиштевклучуваUSBпортсоможностзауредизаполнење,
какоштосемобилнителефони.
z Максималенголеминанагранказасечење:30мм
z Опсегнасечење:1-30мм
z Должинанаграбење:255мм
z Тежинанапарчеодрака:745g
z Тежинасамонабатеријата(92W):800g
z Временаполнење:2часа
z Напоннабатеријата:37V

ТРЕНД

Квалитетните алатки ни  овоз-
можуваат да ја завршимера-
ботата во овоштарникот на
најбрз и најефикасен начин.

Алаткитекоигикористиметребада
бидатлеснисоергономскидизајни
изработениодквалитетниматерија-
лисовпечатливабојакогаалаткатаќе
випаднево тревата.Предрезидбата
алатоткојгокориститетребадаседе-
зинфицира. Алатките треба да бидат
остризатоаштотапитесечивагоош-
тетуваатдрвотоиранатакојасеправи
завременарезидбатапотешко зара-
снува.

Возависностодценатанапазаротсе
нудат големброј на брендови.Вопо-

следно време се повеќе се упoтребу-
ваат алати за резидба на акумулатор
штомногујаолеснуваработата.Треба
сезнаедекаодбројотнаработнича-
совиможедасевидииколкуеквали-
тетнаалатката.Квалитетнитеножици
зарезидбатребадаиздржатидо2000
работничасовиштоодговразапрофе-
сионалнитеовоштари.

Во последниве години, а особено во
лозарството, употребата на електрич-
ниножициеширокоприфатена.При-
добивкитеоделектричнитеножицисе
бројни:ефикасностнаработењетона
сечивото,малзаморзавремеработата.

Единствениот недостаток на елек-

тричнитеножицивоспоредбасорач-
нитемоделиецената.Доколкусакате
дакупитепрофесионалниелектрични
ножицичијаценаеоколуод1.600евра
/парче,тиесеотплатуваатисерента-
билнидоколкупоседуватеовошенна-
саднад5haарезидбатајаизвршувате
сами.Електричнитеножицивоголема
меркагозаземаатместотопневматски
ножици,коисецелоснонеоправдано
запоставеникајнас,ачијаупотребае
повеќеодоправданананасадинад8ha.

КАКО ДА ИЗБЕРЕТЕ 
АЛАТКА ЗА РЕЗИДБА
Пишува: Петар Букршлиев
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ЕЛЕКТРИЧНИ НОЖИЦИ RYOBI BSH-120
z Цена:95долари
z Тежина:100g
z НапоннабатеријатаDC3.6V
z Полнењенабатеријата60минути/0,1kg
z Додатоци:сечилото,капакотнасечилото,полнач
z Максималнагранказасечење:12mmводијаметар(можедасепромениво
зависностодсостојбатанасечилотоивидотнадрвјата).

ЕЛЕКТРИЧНИ НОЖИЦИ FUJIWARA 7.2V 
z Цена142,80ддолари
z Типнаножици:единечен
z Нетотежина:околу0,7кг
z Должина:околу31см
z Капацитетнабатеријата:1300mAh

БАТЕРИСКА ПИЛА АЛИГАТОР BLACK + DECKER  LLP  120B
z Цена144,88долари
z Карактеристики+придобивки
z 20волтнаЛитиумскабатеријаобезбедуванамалувањенајмалку150сечења
награнкидо40ммпосоеднополнењенабатеријата.
z Двоенпрекинувачзадасеспречислучајностартување.
z Патентиранитевилицизасечење.
z ланецотовозможувабрзоилесносечењенагранкидебелидо100мм.
z работасодветераценаеднаш.

ЕЛЕКТРИЧНИ НОЖИЦИ MAKITA   DUP 361Z
z Цена1400евра
z Максималенкапацитетзасечење33мм
z Максималноотворањенасечилото54мм
z ТипнабатеријаЛитиум-јонска
z Напон36(2x18V)
z Нетотежина3,3кг

ЕЛЕКТРИЧНИ НОЖИЦИ   STIHL    ASA 85 
z Цена2400долари
z Моќниелектричниножицизасечењенагранкидодебелинаод45мм.
z Идеалнопрофесионалниовоштaрници
z Цврстокуќиштезаалуминиум.
z Ергономскаформанарачката.
z Електронскиприлагодливотворзачетирифазинасечилото.
z Тежина960грама.
z 36волтналитиумскабатерија



ТЕФ ПЕРСПЕКТИВНА  
ЖИТНА КУЛТУРА

ПОЛЕДЕЛСТВО
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Пишува: Дип.зем.Инж  Захариев Ванчо 

На светско ниво во науката постои
тенденција на посветување внимание и
воведувањенановивидовижитаидруги
култури кои дават сличен производ, а
накоидопредодреденовременеимсе
придавало поголемо значење.Причината
за ова е се поизразеното влијание на
климатските промени кои негативно се
одразуваатврзприноситенапостоечките
култури за ова цел, скромноста кон
условитенаодгледувањеибезглутенски
состав  кон кој одредени категории луѓе
имаатсепоизразенапотреба.Едноодтие
растенија е ТЕФОТ-Еragrostis tef, кој им
припаѓанажитнитеиетипичнаетиопско-
еритрејска житарка, наречувана уште и
абесиниска трева. Истата пробудила и
пробудуваинтересконнејзиноширењево
другитеподрачјанасветотмеѓукоиедно
однивбитребалодабидемеиние.

Интересотзаоважитопроизлегуваод
неговите квалитативни биолошки особе-
ностимеѓукоисе:големаприлагодливост
кон условите на одгледување, извонред-
ноголемаспособностнабратење,голема
истеснувачкамоќконплевелите,богатаи
достапнасодржинанахранливисостојки,
идр.Сетооваседолжинанеговатаголе-
ма фенотипска и генетска разновидност
којаво текотнаразнитеетапинаразвој
во текот вегетацијата му овозможува да
пројавува разновидни фенолошки, физи-
олошки и морфолошки одлики и способ-
ностикоимуовозможуваатголемаприс-
пособливостконусловитенаживеење(од
сувидопревлажнети)иуниверзалноство
користењето.Оварастениееедногодиш-
носамоплодноикаснопролетножитокое
надворешно  личи на обичната пченица.
Расневовисинаод75-100см,силнобра-
тими и формира соцветие метла со дол-
жинадо10смвокојасесместениситни
зрна слични на пченицата, но скоро 100
патипомалиодистите.Овагиправимно-
гу  лесно расевливи.Зрната се со тенка
обвивкакојатешкосеодвојуваодзрното
икакотаквавлегувавосоставотнабраш-
ното.Можат да бидат со бела, црвена и
кафеавабоја.Вкусотнабрашнотоеслад-
кастисличеннаоревотинесодржиглу-
тен. Освен за зрно разновидноста на ге-
нотиповиодовојвиддаваможностдасе
одгледуваикакофуражнакултура,  како
за сено, така и за испаша. Дава голема
продукцијазакратковреме(3-4откоси)со
5-12 т./ха. сенобезчуствителниразлики
во квалитетот на содржината во сите од-
носи.Овамупридавазначајнапредност
воодноснадругитефуражнитреви.Овие
особининарастениетодопринеледабиде
прогласено на еден од симпозиумите од
оваа област одржани во САД како многу
перспективнакултуравотојдел.Ова се
должи пред се на следново: 1. Високо-
квалитетнаимекастебленаилиснамаса
со поприфатлива консумираност од стра-
нана стокатавоодноснадруги треви2.
Брз пораст при оптимални температури
и влажност(45-55 дена) 3. Висока дохо-
довност-еденоткосможедаеод 1,5-2,5

т.одха.сено.соможностдо4откосавотек
на вегетација и задржано исто ниво на
квалитет4.Широквременскипериодна
засејувањевотекотнавегетацијата(како
прва,втора култура) и задржана продук-
тивностпрекунајжешкиотделодгодината
штоовозможуваможностзаснабдување
сосаканатаколичинанасеноилииспаша
5. Отпорност на суша- издржува подолг
сушен период без одраз на квалитетот
и количината 6. Голема прилагодливост
конусловитенаодгледување(одсувидо
превлажни) 7. Отсуство на штетни мате-
рии(нитрати,цијаниди)восоставотбезог-
леднатехнологијатаиусловитенаодгле-
дување 8. Универзалност-можност да се
користикакозрно,сено,силажа,испаша.
Растението е топлољубиво  и не подне-
сува мразеви, па распонот на почвени
температуривокоиоптималносеразвива
седвижатод12-25Цº.Нискитетемпера-
туримугозабавуваатрастотинамалуваат
конкуретно-способноста. За да настапи
фазатанацветаањепотребноенајмалку
12-сет часа дневна светлина.Колку е по-
долгадневнаосветленосттолкуповеќему
епоинтензивенпорастот.Физиолошкиим
припаѓанарастенијатасоC-4типнафо-
тосинтеза како еден одфакторите којму
ги овозможува наведените квалитатив-
ниособини.Восмесенпосевсолуцерка
итимотејкадавазголемениколичинина
приноси  преку лето. Во 100 кг сено се
содржат42крмниединиции5кгсварли-
ви протеини. Резултати од истражувања
зборуваат за 0,5 кг дневен принос жива
меракајтовниговедахранетисосеноод
оварастение.Практикатапокажувадоби-
ениприносиидо5тона/хазрно.Можеда
биде одгледуван и  како монокултура, а
воплодоредпотоадабидепредипосите
културикакоивосмескисолуцекаидру-
гимногугодишнифуражи.Порадибрзиот
развојидоброразвиенатакореновсистем
можедаслужизазеленоѓубрењеикако
посев за противерозивна заштита. Посе-
вотнаоварастениетребадабиденадо-
броподготвенапочваочистенаодплеве-
лиидобронабиеназадаможесеметода
севнесе точнонапотребнатадлабочина
бидејкиакоепочватаровкаваиистотосе
најдеподлабокоодпотребните0,3-0,6см
ркулцитенеќеможедаизлезатипосевот
ќе пропадне. За сеидба се употребуваат
сеалкизаситносеме,апосеидбатаеза-
должително валирање на почвата. Коли-
чинатанасемепотребназазасејувањена
1хаседвижиод5-10кгвозависностдали
сесакапоретокилипогустсклоп.Сесее
намеѓуредоворастојаниеистокакоикај
другитежита.Потребитенаоварастение
одхранливиелементиприинтензивниус-
ловинаодгледувањеседвижатод30-50
кг/хачистазотпосекоекосење.Истотака
потребноевнесувањенафосфоркалиуми
сулфур.Наоварастениедоколкуусловите
вопочетокотнаразвојседобрипонатаму
немуепотребназаштитаодплевели,но
аконее, такаидојдедозаплевелување
контролатанашироколиснитеплевелисе

врши со 2,4 D,MCPA, и други препарати
регистриранизаупотребавожитникулту-
ри.Воземјитеодкадепотекнуваоважито
енапаѓаноодболестииштетницикарак-
теристичнизаситежитникултури,додека
воСАДсесоопштувадекаодгледувачите
нематпроблемивотојпоглед.Потребите
одвлагазаоварастениеседвижатод430
-600 мм воден талог годишно. Во првите
фазинаразвојимапоголемипотребиод
вода,авоподоцнежнитефазиможедаиз-
држисушаидо75дена.Сепаксеукажу-
вадеказаприносниод2,5-5тонаодкос
сено/хапотребное50-70мм/месечново-
денталог.Прибирањетонаовакултураза
сеносеизвршувавофазанапочетокна
бутонизацијаана45-50денаодсеидба-
та,адругитеоткосивоинтервалодоколу
30дена. Заиспашаможедасекористи
откако потполно ќе формира коренова
маса(2-3недели)посеидбата.Приносите
назрнопросечноседвижатоколу900кг/
ха.Ноима сорти  воСАДфармеритепо-
стигаат 1500 до 5000 кг/ха во зависност
далиповршинитесенаводнуваатилине.
Ценитенасветсконивоназрнотоодова
културасеназавиднониво.



Пишува: проф. д-р Ѓоко Буневски, ФЗНХ, Скопје

ЕУ ИСКУСТВА

За да ги видите трендовите во
земјоделскотопроизводстводоволно
едагивидитесостојбитесосекторот
вососедството.Интересенеразвојот
наговедарствотовоХрватска,споре-
деносоМакедонија,земјикоипотек-
нуваатодистекс-Југословенскисис-
тем.Бројкитесевистинскипоказател
доколкусесакадасевидиреалната
сликанаразвојотнасекторотиимо-
менталните трендови во приликите
воговедрствотовоеднадржава.

Говедарското производство во
Хрватска во последниве 50 години
претрпи големи промени. Од над 1
милионговедаво80-титегодини,во
2002годинабројотпаднана417.000,
аденесимаатсамо465.000говеда.

Воодноснарасоватаструктурана
говеда,сименталскатарасаод74%во
2002на61,5%во2018год.,аХолштајн
кравитеод20,8%во2002год.сезго-
лемина25%во2012односнона23%
во2018година.Меснитерасиопаѓаат
од4,6%на2,7%,абројотнаавтохто-
нитерасипораснаод0,25%на4,3%
од2002до2018година(ХПА,2018).

Граф.1Вкупенбројактивнифар-
мери и количество на откупеномле-
ко/фармер во Хрватска (од 2002 до
2018год.,ХПА)

Од графиконот се гледа дека го-
ведарството во Хрватска пртрпе те-
ктонскипроменивобројкитекадево

2002годинавохрватскаимазавидна
бројкаодвкупно65.000млекопроиз-
водителикадево2002количеството
на просечно испорачано млеко по
фарма е по 7900 литри за сега  на
само 6193млекопроизводители (око-
лу 9%) а количеството на откупено
млеко пораснало од 7.900 литри на
73.000 литри пофармер (од 2002 до
2018 год.) во пракса значи малите
фармизгасналеаголемитегозголе-
миле производството на млеко и по
грлоипофарма.

Застапеностанаавтохтонитераси
говедавоХрватска(Подолско,Истар-

ско и Буша говедо) се движи во на-
горналинијаблагодрејќинаобилна-
таподдршкаодстрананахрватската
држава. Бројната состојба на Буша
говедата во Хрватска пораснал од
8грлаво2003на1423грлаво2018
година.КајИстарскотоговедобројот
пораснал од 325 на 969 грла, а кај
Славонско-Сремскиот Подолец од
50на240 грла, запериодотод2003
до 2018 година. Ефектот од субвен-
циите по 300 евра по грло (од 2019
год по 400 евра/грло) сепак има го-
лемо влијание во зголемувањето на
нивниотброј.

ЦЕНА НА МЛЕКОТО ВО ЕВ-
РОПСКА УНИЈА  
(Август, 2019)

Од табелата може да се увиди
декапросечнатаценанамлекотово
Август2019годинаизнесува33,5Ев-
роценти, т.е. 20,6 денари, со варија-
цииодземјадоземја.

Од графиконот може да се види
деканајвисокаценанамлекотоима
во Кипар, Малта, Италија, Грција и

Финска,анајнискавоЛатвија,Рома-
нија,ЛитванијаиБугарија.

ГЛАВНИЗАКЛУЧОЦИ:
1. Од 65000 млекопроизводители

во2002год,во2019г.имасамо6.200
млекопроизводители кои произведу-
ваатповеќеколичинамлекоотколку
во2001година,

2. Од 2001 г. кога се воведе
плаќање на млекото по квалитет
(бактерии, соматски клетки, проте-
иниимасти),акога97%одмлекото
имбилово2.и3.класа(какокајнас

денес),во2005г.95%одмлекоптоиз-
водителитевоХрватскагиисполнија
европските стандарди во 1. класа
млеко, иако драстично се намали
вкупниотбројфармери,

3.Просечнатаценанамлекотово
ЕУ во 2019 година е 33,5 евроценти
т.е. 20,6 денари, а кај нас во Маке-
донијаепросечнацена (во2018)18
денари+3,5денари=21,5денари!!!

Трендови на говедрството во Хрватска 
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РАЗВОЈ НА 
ГОВЕДАРСТВОТО ВО 
ХРВАТСКА НИЗ БРОЈКИ
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ЛЕШНИК  
CORYLUS SP.

Пишува: Д-рТошо Арсов

ОВОШТАРСТВО

Врз основа на систематската
припадност на растенијата,
Лешникот спаѓа во фам.

Betulaceae, род Corylus во кој се
сврстани22видалешник.Поголемиот
бројодвидовитесеџбунести,асамо3
вида формираат стебло. Лешникот е
еднодомно разделнополово растение
штозначидекацветовитесепосебно
машки,посебноженски,носенаоѓаат
на исто растение. Машките цветови
севовиднареси,аженскитевовид
на пупка и во времето на цветањето
се гледаат само црвени жигови.
Плодовите се наоѓаат во зелена
обвивка-куполакојавозависностод
видот може да биде испод врвот на
плодот,вовисинанаплодотилиизнад
врвотнаплодот.

При изборот на локацијата на 
која ќе се одгледува лешник, 
припремањето на површината 
за засадување и успешно 
одгледување на лешникот 
потребно е да се познаваат 
неговите еколошки барања.

1.Топлина 

Лешникотспаѓавонајотпорниовошни
видови на зимски ниски температу-
ри.Тојрастенанадморскависинаод
0-1200 m. Потеклото на сортите има
огромно влијание врз отпорноста на
нискитеt.Сортитекоипотекнуваатод
C.ponticaиC.maximaсеприлагодени
напотоплаклимаипоголемарелатив-
навлажностнавоздухотипорадитоа
сепоосетливинамногунискизимски
температури.  Овие сорти се погодни
за одгледување во реони со меди-
теранска клима. Сортите кои потек-
нуваат од C. avelana (римски, халски,
барцелонаидр)помалкусеосетливи
нанискитемпературиизатоасерас-
пространети на поголема географска
ширина. За најосетливите сорти на
ниски температури, како критериум
заможностазауспешноодгледување
налешниксесметатнепониска од
-12 0Сиакоимасортикоииздржуваат
и испод -20 0С. Во однос на доцните
пролетни мразеви лешникот е многу
поотпореноддругитеовошнивидови.

2.Светлина

СортитекоипотекнуваатодC.pontica
иC.maximaбараатмногупоосветлени
реони. Кај овие сорти при џбунесто
одгледување  настапува префрлање
народотконпериферијатанакруната.
Овапокажувадекасветлинатаеважен
фактор за нормално плодоносење на
лешникот.

3.Релативна влажност на 
воздухот

Фактотштолешникотенајраспростра-
нетвореонипокрајморе,езера,реки
илипотоцидоволнозборувадекаоваа
култураимаголемапотребаодвисока
релативна влажност на воздухот. По-
радитоалешникотподоброуспеваво
хумидни и полухумидни реони.Сон-
чевитесушнициработатсобесплатна
енергија–сончева,сонејзиноактивно

ипасивнокористење,соштодобиваат
наефикасностиекономскаприфатли-
вост. Друга поволност е тоашто сон-
чевите сушници во зимскиот период
(коганесекористатзасушење)може
да се користат за други намени. По-
ради тековните трендови на зголему-
вањенаценитенафосилнитегориваи
несигурноставоодноснаиднатацена
ирасположливоста,применатанасон-
чевата енергија во блискаиднина во
преработкатанахраната,најверојатно
ќесезголемииќестанепоекономична.

4.Врнежи 

Лешникот бара доволно вода во поч-
ватавотекотнацелиотвегетационен
период.Недостатокнаводатасемани-
фестирапрекуопаѓањенаплодовите,
недоволнооформенајатка,плодовите
сепоситни,аквалитетотлош.Сепро-
ценувадеказауспешноодгледување
на лешникот потребни се врнежи од
700-800 mm, но правилно распоре-
дени во текот на годината. Најмногу
епотребнаводавотекотнајуникога
е најинтензивен пораст на плодови-
те. Во случај на недостиг на вода од
врнежи задолжително е наводну-
вање на насадите. Насади калемени
на мечкина леска поради подлабоко
распространетиот коренов систем се
многупоотпорнинанедостигнавлага
вопочвата.
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ОВОШТАРСТВО

5.Почва
Лешникот дава добри и квалитетни
приносинапочвисосреднаплодност,
леснипесокливи,хумусно-карбонатни,
иумереновлажни.Насиромашни,ка-
менливи,исувипочвинедавадобри
резултати. Кон реакција на почвата
лешникотетолерантен.Доброуспева
на pH од 5-8. Лешник не поднесува
влажниимочурливипочви.Вооднос
на содржината на хранливи материи
почвататребадасодржихумусдо3%,
азотнад0.15%,Кнад25mg%ифос-
фор10-15mg%.

ОПИС НА НЕКОИ СОРТИ 
ЛЕШНИК
1.Римски - сортаодиталијанскопоте-
кло.Настаната е од видот C. avelana.
Џбунот е многу буен со исправени
гранкиисодобрародност,сопротаги-
ничноцветање.Самобесплоднае,ре-
лативноеотпорнанамразеви.Плодот
е крупен до 3 g, округлесто колачест.
Плодовитеседотризаедно.Лушпата
е дебела, цврста, обвивката е рамна
наплод составенаоддвалиста.Зре-

литеплодовилесносеодделуваатод
обвивката.Јаткатаекрупна,доброго
исполнуваплодотсоостроврвчемно-
гу добар вкус и пријатна арома. Ран-
дманот изнесува до 42-48 %. Џбунот
рано прородува,  а ако се калеми на
мечкиналескаимапоумеренпорасти
поквалитетниплодови.Прилошанега
нанасадотоваасортаесклонанаал-
тернативноплодоносење.
2.Тонда џентиле романа -италијанска
сорта. Позната под синоним римски
вкусен.Џбунотесреднобуен,сопре-
оден хабитус, и добра родност. Цве-
та средно рано и и со променливи
карактеристики од протандрична до
протагинична. Самобесплодна сорта.
Прилагодливаенаразниуслови.Пло-
дотесреднокрупен2,7g,соокругла
форма. Во соплодие се наоѓаат 2-4
плода.Обвивкатаеподолгаодплодот
но плодовите лесно испаѓаат од об-
вивката.Рандманнајаткатаизнесува
45%.Имаквалитетнајаткаисебара
воиндустријазаслатки.
3. Тонда џентиле дела ланге (трило-
бата) - еиталијанскасорта,потекнува
од C. avelana. Позната е и како пие-
монтскилешник.Оваеводечкасорта

воИталија.Имасредноразвиенџбун,
сопреоднаформа,формирадостаиз-
даноци.Цветамногурано,дихогамно,
соизразенапротагиничност.Самосте-
рилна сорта, со слабо ртлив поллен,
затоанеепогоднакакоопрашувач,а
се опрашува добро со сортите барце-
лона,негрет,римскиидр. Плодот е
крупен, окуглест, со заострен врв, со
масаод2.4g.поединечениливогрупа
од2-3.Обвивкатаедолгаколкуплодот
илинештоподолга,приврвотшироко
отворенаиплодовителесноиспаѓаат.
Лушпатаетенка,нодостацврста.Ран-
дманнајаткадостависок,до58%.
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ЧОКОЛАДИРАЊЕ НА 
СУВО ОВОШЈЕ
Пишуваат: Доц. д-р Фросина Бабановска-Миленковска

18|МОЈАЗЕМЈА

Денес,еденоднајважнитетрендови
во производство на храна потек-
нува од барањата на потрошува-

читезахранакојагоподобруваздравјето
(функционалнахрана),односнохранакоја
не предизвикува штетни ефекти, но од
друга страна делува позитивно, подобру-
вајќигометаболизмотилиделувајќипре-
вентивнонанекоизаболувања.

Чоколадата е една од најпопуларните
прехранбени производи во светот. Рас-
пространета е во целиот свет и поради
својот специфичен сладок вкус, често е
омиленпроизводкајпоголемделодсвет-
скатапопулација.Претставувахранакоја
е добар извор на енергија. Како главна
состојканачоколадотоекакаото,пришто
сите чоколади се произведуваат од три
вида на какао зрна. Секој вид на какао
има свои специфики, порадишто произ-
водителите прават разни комбинација,
сокоиседобиваодреденарамнотежаво
вкусот,штовлијеаенаквалитетотисензо-
рикатанадобиеноточоколадо.Какаотово
својот состав содржи различни состојки,
како кофеин, теобромин и фенилетила-
мин.Кофеинотделувакакостимуланс,те-
ооброминотгостимулирасрцевиотмускул
и нервниот систем, а фенилетиламин се
претпоставува дека делува како антиде-
пресив, односно го подобрува располо-
жението.Чоколадотопокрајкакаосодржи
млекоишеќер,такаштосоконзумирање
на чоколадата, човекот обезбедува внес
на протеини, јаглехидрати, масти, мине-
ралниматерииивитамини.

Овошјето може да се конзумира свежо
илипреработено,апорадиспецифичниот

и поволен хемиски состав има значајна,
некогаши незаменлива улога во човеко-
ватаисхрана.Еднаоддобритестраникај
овошјетоефактотдекаможедасесушии
какотакводаостанедостапнозаконзуми-
рањевотекотнацелатагодина.

Дехидрирањето на овошјето е една од
најстарите техники на конзервирање на
храна,којавосуштинасесостоивонама-
лување на содржинатана вода, со кое се
намалува волуменот на овошјето, поради
применетото сушење, при што доаѓа до
зголемување на концентрацијата на ком-
понентите од составот. Сушеното овошје
е богато со лесноапсорбирачки овошни
шеќери; фруктоза и гликоза, кои претста-
вуваат постојан извор на енергија, имаат
поголемасодржинанахранливиматерии,
поголемасодржинанарастителнивлакна,
продолжен рок на траење и значително
поголема содржина на фенолни антиок-
сиданси во споредба со свежо овошје.
Затоа,сушенотоовошјетребапочестодасе
препорачувакакододатоквоисхранатаод
страна на диететичарите и нутриционис-
тите.Сушенотоовошјееидобаризворна
енергија,соштооправдувадасенарекува
здрав десерт. Често се применува кај го-
лемделодсветскатапопулација,особено
кај спортистите кои учествуваат во разни
спортовикајкоиепотребеннапор.

Развојотнатехнологиитезапроизводство
нахранаеподголемовлијаниенабројни
фактори, меѓу кои, како еден од најваж-
ните се трендовитеповрзанисобарања-
та на потрошувачите, кои во изминатите
децении стануваат попрефинети. Затоа
целтанапроизводителитеедагиследат

иисполнуваатнивнитебарања.Развојот
на нови производи, кои во својот состав
содржат здравствно-корисни и енергет-
ско-хранливи состојки се предизвик за
производните компани. Чоколадирањето
на сувото овошје претставува тренд кое
сé повеќе го практикуваат производи-
телите, а овие производи се повеќе се
прифатениибараниодпоширокатапопу-
лација на потрошувачи.Обичната конзум-
начоколада,којасодржирафиниранбел
шеќер (сахароза), во последно време се
избегнува во исхраната поради можните
негативниефектипоздравјетонаодреде-
нипопулацискигрупи.Задагорешиовој
проблем,кондиторскатаиндустријабелиот
шеќер го заменува со додавање на суво
овошје,приштоседобивамногувкусени
здравчоколаденпроизвод.Предностана
овојпроизводештовонеговиотсоставсе
комбинирани здравствените придобивки
кои се должат на состојките од сушено-
то овошје и чоколадото. Со внесување
на овој производ, на организмот му се
овозможувавнеснадоброколичествона
енергијаинутритивнисостојкикоиможе
поволнодавлијаатнаконзументите.

Технологијатаначоколадирањетонасуво-
тоовошјеможедасеразвиеипримениза
различнивидовиисортинаовошје,рас-
пространетиширумсветот,одцреши,јаго-
ди, брусница,султанина -грозје, рибизли,
кајсии,сливи,урми,смокви,калинкаидр.
Одекономскагледнаточка,запримените
производители, овоштарите,како и пре-
работувачитенаовошје,чоколадирањето
на сувото овошје претставува одлична
инвестицијаворентабилнопроизводство.
На овој начин седобивавкусени баран
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производ,којесоповеќекратнозголеме-
надодаденавредност,соценакојаедури
идо50патипоскапавоодноснасуровина
(возависностодовошјето).

Познато е дека во нашата земја ус-
пешносеодгледуваатголембројнаовош-
ни култури, а производителите често
имаатпроблемсопласирањенанивните
производи,поценаштоеисплатливаза
нив. За жал мал е бројот на преработу-
вачи кои произведуваат сушено овошје,
иако постојат одлични можности за при-
менанаоваатехнологија,кајкојаможеда
секористатразличниуредизасушење,со
поголемиипомаликапацитети,коиможе
да користат различни извори на енер-
гија, гориво, гас, а каконајисплатливои
еколошко се препорачува сушење во со-
ларнисушници.Нашатаземјаимаголем
бројнасончевиденовивотекотнагоди-
ната, така што примената на соларните
сушници, понекогаш во комбинација со
други извори на енергија, дава одлични
можностизабизнисидеи,сокоипоедин-
циможатдааплицираатзадобивањена
опремазафиналниземјоделскипроизво-
ди.Иакосегашнотопроизводствонеена
нивонапоранешното,сувотоовошјееод
големо значење како полу-готов произ-
вод за производство на овошни сокови,
џем, мармалад, џем, алкохолни и безал-
кохолнипијалоци.Покрајтоа,сувотоово-

шјееширококористеновокондиторската
индустрија.

Сушењето на овошјето може да се
изведе и со лиофилизација, процес при
кој водатаод состојбанамраз, попатна
сублимацијаиспарува,воусловинаниска
температураипритисок.Тоасеизведуваво
специјални уреди каде плодовите овошје
првосезамрзнуваатнатемператураод-50
°Cдо-60°C,апотоаводатаиспарува(суб-
лимира)принизокпроитисок,сопомошна
вакуумски систем во комората. Процесот
траедо40часа.Припроцесотнасушење
содлабокозамрзнување–лиофилизација,
сеизбегнуваможностзаконтаминацијана
производот. Овојпроцес, повеќето бакте-
рииигабинеможатдагопреживеат,би-
дејќисеизвлекува97%одвлагата,какоод
овошјетотакаиодмикроорганизмите.На
овој начин се добива готов производ, су-
шеноовошје,коеесоодличнисензорски
иквалитетникарактеристики,штојаправи
одличнасуровиназачоколадирање.

Во зависност од видот и сортата на
овошјето,сушењетосеодвивапослебер-
бата и евентуалното кратко чување во
соодветни услови. Кај повеќето овошја
потребно е пред сушењетода сеизведе
соодветен пред третман. После примен-
тата на сушењето до одреден степен на
содржинанавода,потребноеисушеното

овошједаодстоиодноснодасевоедначи
сотемператураисодржинанавода,апо-
тоа, по 40-60 дена, може да започне по-
натамошнатаобработканачоколадирање.

Чоколадирањето на сувото овошје
може да се изведе мануелно, во домаш-
ниуслови,ноимашинскивоиндустриски
услови. При машинското чоколадирање
во индустриски услови се користат раз-
личниуреди,возависностодизборотна
производителот,ноикаковтипначокола-
дираносувоовошјеепредвиденодапро-
изведе.Постојат неколку начини на чоко-
ладирање, при кои сувото овошје може
целосно или делумно да биде обложено
со чоколадна обвивка, но може и суше-
нотоовошједабидесецканонапокрупни
илипоситниделовиида се распредели
во чоколадна маса која се поставена во
калапзадобивањеначоколаднатабласо
сувоовошје.

БИЗНИС ИДЕА  ПРЕРАБОТКИ

ЧОКОЛАДИРКА 
Чоколадиркатаемашинанаменетазачо-
коладирањенасувоовошјекаделинијата
зачоколадирањесесостоиод:дупликатор
за подготовка на чоколадото, машина за
чоколадирање–чоколадназавесасопод-
вижна лента, воздушна завеса која врши
финосушењеиобликувањенананесеното
течночоколадонасувотоовошје.

МАШИНА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА ЧОКОЛАДНА 
ОБВИВКА  
Чоколадирката е машина наменета за чо-
коладирање на суво овошје каде линијата
зачоколадирањесесостоиод:дупликатор
заподготовканачоколадото,машиназачо-
коладирање–чоколадназавесасоподвиж-
налента,воздушназавесакојавршифино
сушењеиобликувањенананесенототечно
чоколадонасувотоовошје.
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Култивирано 
одгледување на 
Маточина  (Melissa oficionalis)

Пишуваaт:  
 проф. д-р Љупчо Михајлов, проф. д-р Виолета Димовска, проф. д-р Фиданка Илиева, м-р Васко Златковски 

МОРФОЛОШКИ И  
ФИЗИОЛОШКИ  

КАРАКТЕРИСТИКИ 

Повеќегодишнозелјестовлакнесторас-
тение60-80cmвисокососилноразг-
ранеткорен,бели (некоиподвидовии
жолти) ситницветови.Условина успе-
вање:до1000mнадморскависочинаи
просечнитеврнежидабидатдо600mm
годишно. Успева на плодни почви, со
киселостpH6–7.Основнатаобработка
требадабидедлабока(35cm).

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

Квалитетната предсеидбена обра-
боткатребадасесостоиодследниве
работниоперации:Рамнење,ѓубрење:
NPK400–500kg/haосновноѓубрење

преддискувањетоапослерамнењето,
илипредосновнотоорање, (носепак
најдобро е нормите и распоредот на
ѓубрење да бидат одредени според
добиените резултати и препораки од
агрохемискианализинапочватаизвр-
шени во акредитирани лаборатории).
40-50cm.Растенијататребадабидат
редовнонаводнуванииплевени.

 РАЗМНОЖУВАЊЕ – СЕИДБА - 
САДЕЊЕ 

Размножувањетонаоварастениепри
култивираното одгледување може да
се изведува преку директна сеидба
со семе, со ризоми или преку произ-
водствонарасад.Производствотона
расадсевршисосеидбаволеизара-
сад:5-8gr./m2семе(1gr.≈160семки),

50m2леи се потребни за да се про-
изведерасаддоволензарасадување
на1ha.Никнувањетосеостваруваза
15 – 20 дена од сеидбата, (во завис-
ност од температурите и условите на
одгледување),порастотза40–60дена
е10–20cmсоразвиени2-3листа–за
садењенаполе;расадувањенанива:
наесенилиранонапролетмеѓуредо-
во50cm,воред30cm,за1ha≈66.600
садници.

ПРИБИРАЊЕ – ЖЕТВА НА 
РАСТЕНИЈАТА

Во услови на наводнување при кул-
тивираното одгледување на ова рас-
тениетоасекоси3-4пативотекна
вегетација во фаза пред цветање на
височина од 10 cm од почвата. Во



АЛТЕРНАТИВА

ЈУНИ2020|21

првата година принос сува надземна
маса600-800kg/ha.Вторатаиследни-
те години2000 - 3000kg/ha суванад-
земнамаса.

ПРОИЗВОДНИ ИСКУСТВА

Овче поле – ЗК ,,Полјоделство Ерџе-
лија“ повеќегодишен насад од 2004
–2008годинасоповршинаод4ha.На
оваа површина расадот за мелиса е
произведен со сеидба во покриени
леизарасадкоисенасеанина1март
2004 г- 8 gr/m2 семе.Расадот е раса-
деннанивана15.Април2004година
сорасадосадачказапиперивисочина
нарасадод20cm.Расадувањетоена-
правеносогустина60cmмеѓуредови-
теи25cmрастојаниенарастенијатаво
редот.Почвениоттипкадеерасадена
мелисата е смолница на предкултура
пченица.

НЕГА ВО ТЕК НА ВЕГЕТАЦИЈА

1меѓуредовокултивирањемашинско,
и2рачниокопувања;1–2заливања
(50l/m2)помеѓусекојоткос.
Принос: Во првата година (2004): од
2откосаоколу0,5t/haсуванадземна
маса;
Вторагодина:Iоткос17.Јуни3,75t/ha
сувамаса(вкупно15tод4ha,oдкои
8,7 tлист :6,3 tстебло (сооднослист
стебло1,3:1);
IIоткос15.Август2,325t/haсувамаса,
вкупно9,3tод4ha,oдкои5tлист:4,3
tстебло(сооднослистстебло1,16:1);
Вторагодина:

 III откос 13. Октомври 0,7 t/ha сува
маса,вкupno2,8 tод4ha,oдкои2 t
лист:0,8tстебло(сооднослистстебло
2,5:1);ВкупенприносодI+II+IIIоткос=
27,1 t сува маса (6,775 t/ha), со соод-

нос15,7tлист :11,4tстебло, (сооднос
лист:стеблопросекодситеоткоси1,4:1;

НАЧИН НА ПРИБИРАЊЕ И 
ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ЛИСТ ОД 

СТЕБЛО

Прибирањето се врши редоследно
преку следниве машински работни
операции: Косење; Превртување; Ба-
лирање (важен момент во однос на
процентотнавлагавоисушенатанад-
земнабиомаса);Издвојувањелистод
стеблосожитенкомбајнсоодветноре-
гулиран;

Откупнатаценаво тојпериод,покоја
спореддоговоротнарачателотнапро-
изводството му ја плаќаше на произ-
водителотизнесуваше:насувлист60
ден/kg,сувистебла18ден/kg.
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Хидропонична зелена 
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Производството на добиточна
храна  е една од најважните
компоненти  во секоја овчар-

скафарма. Управувањето со сточна
хранаеклученфакторзауспешнои
профитабилноодгледувањенаовци.
Зелената сточна храна игра голе-
ма улога во исхраната на млечните
животни, која требада ги обезбеди
сите потребни хранливи материи
за растење, производство на мле-
ко, репродукција и одржување на
здравственатасостојбанамлечните
животни. Земјоделците одгледува-
чинаовцитребадаимаатдоволно
земјишни површини за да распола-
гаат со доволно количество на зе-
ленадобиточнахрана  одразличен
тревен состав. Кога се одгледува
зелена сточна храна на отворени
полиња,потребнаеработнасилаи
други трошоци за да се произведе
истата.Но,кајнас,какорезултатна
климатскиусловиилинедостапност
на земја,  свежата трева не е дост-
апна за овците во текот на целата
година. Оваа состојба ги принудува
сточарите да размислуваат за раз-
ниновисистемизапроизводствона
зеленахрана,којаќебидедостапна
вотекотнацелатагодина,безоглед
наклиматските условиидостапнос-
та на земјиштето.  Еден од таквите
системиехидропоничниотсистемза
производствона зеленасточна хра-
назаовци.

ШТО Е ХИДРОПО-
НИЧЕН СИСТЕМ ЗА 
ЗЕЛЕНА СТОЧНА 
ХРАНА
Хидропоника всушност претставува
одгледување на растенија во течен
раствор од вода и неопходните ми-
нералнихранливиелементиза кон-
кретниот вид. Предностите што ги
имаоваатехниканапроизводствона
хранасеразновдни.Така,например,
со самото тоашто нема потреба од
почва,аводатапостојаноциркулира

во системот без значителни загуби,
доведувадопомалитрошоцизавода.
Според некои статистички показате-
ли, воАмерикапри одгледувањена
градинарски растенија, потребното
количество на вода при примена на
хидропонската техника е за 80% по-
мало во однос на класичното одгле-
дување. Со оваа техника може да
се одгледуваат растенија дури и на
места во услови кадешто нема поч-
ва.Истотака,животнатасрединане
сезагадувасоиспуштањенахранли-
вите елементи при прихранувањето
на почвата. Годишните приноси се
постојани и високи, а како особена
предност при хидропонското произ-
водство е тоашто болеститеиштет-
ниците се сведени на минимум, а и
таму каде што се јавуваат многу по-
лесносеотстрануваатзаразликаод
почвата, додека борбата со коровот
воопштонепостои.Каконедостаток
може даму се препише појавата на
салмонелаидругипатогениболести,
поради високата влажност на возду-
хот во просториите, но тоа може да
се регулира со постојано проветру-
вање.Хидропоничниот систем може
лесно да се изгради самостојно или
може да се купи хидропонична ма-
шиназаодгледувањезеленасточна
храназаовци.Вохидропониченсис-
тем може да се одгледуваат:јачмен,
овес, 'рж, пченица,пченка и ориз.
Од вака добиената  сточна храна за
исхрана се користат сите делови од
растението:семе, корен, стебло и
лист, заразликаодконвенционално
одгледуванатасточнахрана,кадесе
користатсамостеблотоилистовите.

ПОТРЕБА ЗА ХИДРО-
ПОНИЧНА ЗЕЛЕНА 
СТОЧНА ХРАНА ЗА 
ОВЦИ 

Повеќето од одгледувачите на овци
немаатдоволноземјиштезадаодгле-
дуваатзеленасточнахраназавреме

нацелатагодинанаконвенционален
систем на одгледување. Во оваа си-
туација,одгледувачитенаовциможат
дагокористатхидропоничниотвисоко
ефикасенихранливсистемнаодгле-
дување зелена сточна храна. Обезбе-
дувањето на сочна зелена храна во
текотнацелата година,прекукојаќе
се обезбедат сите хранливи материи
воисхранатанаовците,ќерезултира
собрзрастнагрлата,високприносна
млекоимесоидобраздравственасо-
стојбанаовците.

ПРЕДНОСТИ / ПРИ-
ДОБИВКИ ОДХИ-
ДРОПОНИЧНАЗЕЛЕ-
НАСТОЧНАХРАНА
ЗАОВЦИ:

z Заштеданаводавопроизводство
на сточна храна: потребно е само
2до 3литривода зада сепроиз-
веде1 кг зеленасточнахрана,во
споредбасо60-75литрисоконвен-
ционалниот систем на производ-
ствонасточнахрана,
z Хидропоничнатастакленаградина
или објект, бара мала површина:
за производство на 650 кг зелена
сточна храна на ден,потребно е
земјиштесоповршинаод50м2,во
споредбасо1хектарземјиштепри
конвенционално производство на
сточнахрана.
z Помалку работна сила во произ-
водствонадобиточнахрана:2до3
часанаден,воспоредбасоконвен-
ционалнопроизводствокадеепот-
ребенцелдендасесобереистата
количинанасточнахрана.
z Помалкувремезарастењенасточ-
на храна: во хидропоничниот сис-
тем, потребни се само 7 дена да
се добие готова сточна храна (од
'ртењенасеметодоцелосноодгле-
дувано растение со висина од 20
см).Соодносотнаконверзијанаби-
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омасаедури8до9пативоодносна
традиционалното производство на
сточнахранакоетраеод60-70дена.
z Производство на сточна хранаво
текот на целата година: без оглед
на климатските услови и другите
ограничувања.
z Висок процент на  хранливи ма-
терии: хидропонискиот систем го
олеснуварастотнамногухранлива
сточна храна во споредба со кон-
венционалното производство на
сточнахрана.
z Органска храна за овци: хидро-
пониката е природен систем на
одгледувањесточнахраназаовци-
тебезупотребанапестициди.
z Немазагубина  добиточна храна:
се користи секој дел од сточната
храна(семе,корен,стеблоилист)

ПОТРЕБНА ОПРЕМА 
ЗА ХИДРОПОНИЧЕН 
СИСТЕМ ЗА ЗЕЛЕНА 
СТОЧНА ХРАНА ЗА 
ОВЦИ:
Покрај објектот кој требадаобезбе-
дува доволно количество на свет-
лина потребни се: пластични или
лимени кофи за потопување на се-
мето, пластични или лимени решет-

кастикадичкисодлабочинаод5мм,
сталажизаредењенакадичкитесо
жито,пумпазаводаилицревозапо-
левање.

КАКО СЕ ПОСТАВУ-
ВА ХИДРОПОНИЧЕН 
СИСТЕМ ЗА ЗЕЛЕНА 
СТОЧНА ХРАНА ЗА 
ОВЦИ:
Чекор 1: Сеизбираат  квалитетни се-
миња од: пченица, 'рж овес, јачмен
илипченка.Сечистатзрнатаодмртви
семки или скршени семиња. Зрната
требадасемијатсораствороднатриум
хипохлоритидасеоставатполовина
час(30минути)ворастворот.Откакоќе
сеисцедатодрастворот,зрнатасепо-
топуваатвосвежаводазавремеод
12-24часа.

Чекор бр. 2:Потопенитесемиња/зрна
требадасеисцедатидасеостават5
часанаотворенопреддасеставатво
исперфорирани(решеткасти)кадички
вослојнеподебелод1,5ммсеметода
имапристапдовоздухидасеовозмо-
жиполесно'ртење.Сеоставаат2дена
додекадобронеизртат.

Чекор бр. 3: По 'ртењетопотребно е
семеточестодасепрскасовода(два

патинаден),приштотребадасевни-
мававишокотнаводадасеисцедува
од кадичките.  Во објектот  треба да
имапристапнасончевасветлина,ида
сеодржуватемпературенрежимод18-
20 степени со тежнеење кон долната
границазадасеспречипојаванамув-
ла.Посеанитесемињавакасечуваат5
до6денаиредовносепопрскуваатсо
вода.

Чекор бр.4: Откако сточната храна
ќе достигне одредена висина (околу
15см),целатамасакојасесостоиод:
испреплетени коренчиња, стебленца
илисјасевадиодкадичкитеисеноси
директно за исхрана на овците. Пр-
вично,можноенаовцитеданеимсе
допадне вкусот, па затоа се препора-
чувадасекомбинирасодругасточна
хранадодекаовцитенесенавикнатна
вкусотнаоваазеленасточнахрана.
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Најбитната работа во пролет
во пчеларникот е брзиот
пролетен развој на пчелни-

те семејства.Пчеларот треба да
ги насочува пчелите во нивни-
от развој, тоа се постигнува со
најразлични техники на пчела-
рање. Целта е да се надмудрат
пчелитезададојдедомаксима-
лен број на пчели во друштво-
то  за време пчелната паша, а
притоаданедојдедопојавана
роев нагон.  Сето ова може да
се оствари преку насочување
на инстинктот за преживување
напчелитеапритоаданедојде
доактивирањенаинстинктотза
роење кај пчелите. Целта е да
се направат целогодишно јаки
пчелнисемејствавотекотнаце-
лата година кои секогашдаваат
принос:(мед, млеч, перга, полен
прополис,роеви).Успешностана
пчеларењето зависи од пашата,
едуцираностанапчеларотикли-
матскитеуслови.

Вонашиотрегионнекогашпрва
главна  паша беше маслената
репа носеганеа јанема. Сега
прва паша е багремовата паша,
иакотаае слабаинајчестопот-
фрла.Севелибагремоватапаша
етестзапчеларскиотзанает(не
секојпчеларвадибагремовмед)
тоадоаѓаод3причини:

1.Краткиот временски период
за подготовка  на пчелните
друштвазабагремоватапаша.

2. Краткотраење на багремова-
та паша (во најдобри години
највќеод8до10денови)

3. Нестабилни временски услови
(дожд,ветер,нискитемператури).

ПОДГОТВКА ЗА  
ГЛАВНА ПАША

Првото легло во нашиот регион
сепојавуваво јануари.Задасе
добијат јаки пчелни семејства
важно пчеларот да не  дозволи
одржување на леглото, а пчели-
те треба да се насочат за него-
во зголемување. Не смее да се
дозволи до прекинување на не-
сењето на матицата , за ова во
овој период се  потребни  само
две работи: довлно храна и то-
плина, другото го прават сами-
те пчели со својот инстинкт, а
пчеларот по потреба треба да
додава рамки и наставци.  Под-
готвката за развој на пчелното
семјство за багремовата паша
требадазапочненајмалку51ден
пред почетокот на багремовата
паша. Во нашиот регион багре-
мотобичноцветаоколу5мај,тоа

значидекапчелароттребадаза-
почнесоприхранувањеи затоп-
лување на пчелното семејство
од 15 март. Во овој период во
пчелнотосемејствотребадаима
најмалку20000единкиирезерви
од најмалку 8 килограми храна.
До колку во пчелното семејство
нема доволно храна пчеларот
треба постојано да го надопол-
нува ако треба и секој ден.Што
се однесува до затоплувањето,
тоа се прави со стеснување на
волуменот на плодишниот прос-
тор. Во зависност од системот
на пчеларење стеснувањето се
правинаразличенначин.КајДБ
кошниците старите рамки треба
да се  исфрлат, а тие со малку
медсеставаатзадпредграднта
штица. Кај кошниците ЛР и ФР
системот се стеснува просторот
помеѓу  од плодиштето и подни-
цата,акоимамрежестаподница
истатасезатворакакомерказа
затоплување. Летото треба да
биде отворено онолку сантиме-
триколкуштоимаулицисопче-
ливопчелнатакошница.Восте-
снетоплодиштенетребадаима
рамкисопомаламеднакапаод
10 сантиметри. Во овој период
прихраната да се прави по пот-
ребасопогачиилисирупсокон-
центрацијаеденспремаеден.До
колкупчеларотевоможностнај-

Пролетни работи во 
пчеларникот

ПЧЕЛАРСТВО

Пишува: Раде Каранфиловски
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доброрешениеедасенаправи
автоматскаприхранасомед,тоа
се прави ако во долниот наста-
вок  воЛР кошницата се стават
рамки со мед под леглото. Овој
медпчелитегосметаатзапаша
и го пренесуваат во близина на
леглото а заматицата тоа е сиг-
налдекаимапашаипродолжува
соносењенајајца.Автоматското
прихранување во ДБ кошници
се прави кога рамките со мед
се ставаат над леглото во полу-
медиштата. На плодиштето над
самотолеглосеставанајлонска
фолијанаднеа се ставапоклоп-
на штица и затоплувачки мате-
ријалнотребадасеводисметка
даимаотворпрекукојпчелитеќе
можатдадојдатдомедот.

Најлонската фолија која се ста-
ваврзлеглотовоовојпериодго
забрзува пролетниот развој и ја
задржува топлинатаво пчелна-
та кошница а пчелите ги иско-
ристувааткондензиранитекапки
со вода, а тоа е добро за да не
излегуваат надвор од кошница-
та по вода. Прихранувањето на
пчелите а особено автоматското
го забрзува развојот на леглото.
Во овој период обично има по-
лен во природата но доколку го
немадоброевоесенскиотпери
оддасечуварамкисопергаво
резерва. До колку пролетта има
слаб внес на полен треба во
срединатаналеглотодасе

ставатеднадодверамкисопре-
га тука треба да се напомене
дека пчелите во овој период не
можат да ја пренесуваат перга-
такакоштоетоаслучајсомедот.
Добиените поколенија на пчели
со автоматско прихранување се
најквалитетни пчели кои се по-
виталниодониекоиседобиени
сообичнаприхрана.

За време на пролетниот развој
требадасеизвадатчешлитеод
летата за да не претставуваат
бариеразапчелите.Пчелитене
страдааткакоимаатдоволново-
луменвокошницата,перга,меди
вентилација.Слабитепчелнисе-
мејствакоивоовојпериодимаат
мал број на пчели без разлика
надалиимаатдоволназалихана
мед и перга ако е добра мати-
цататребадасеспојатсодруго
пчелно семејство.  Јако  пчелно
друштвотокоеиманајмалку8кг
медидверамкисопергазатоп-
ленодокрајотнаАприлќегоима
својот максимален развој и ќе
имапотребаодпроширувањена
волуменотнакошницатазадане
седобиероевнагон.Забрзпро-
летен развој во овој период де-
луваиразвојнатапролетнапаша,
најголем стимул даваат врбите
и овошките или ако има масле-
нарепканамалиповршини.Ако
сме направиле правилно и на-
временаротацијанаспратовите
за автоматското рано прихрану-

вањеисмејадеблокиралемати-
цатавопчелнотосемјстворетко
доаѓадороевнагон.

•Во пролет често се случува по-
долгпериодсонеповолнивре-
менски услови време (ниски
ноќнитемпературиидождливо
време)а пчелите немаат паша
пчеларот треба да регира со
храна навреме, затоа што и
најаките пчелнидруштваможе
да настрадаат. Во овој период
потребноедасеставипоилосо
водавокоејасставамјаболко-
ва киселина истото треба да е
насончевоитополоместо.Пче-
литесеприхрануваатсотечнаи
цврстахрана. Погачитесеста-
ваат кога ноќните температури
сепод8степениЦелзиусовии
когаподолгпериоднесеодина
пчеларникот  таканаречено ви-
кендпчеларење.Прихранатасо
цврстахранагистареепчелите.
Додекаприхранасотечнахрна
е подобра за пчелите  бидејќи
поспоро ги старее пчелите, но
треба да се даваат помали ко-
личини од 200 милилитри хра-
нанаден.Заприхранаможеда
се користи инвертаза таа е до-
бразаприхрананапчелите,но
само онаа инвертаза која е до-
биена со ензими затоаштоин-
вертазатадобиенасокиселини
ештетна за пчелите затоашто
гиразоруваорганитезаварење
напчелата.

ПЧЕЛАРСТВО



Механизацијата е основата за одржу-
вањенасегашнитеиподигнувањена
новиисовремениовошнинасади.По-
дигнување на современи овошни на-
садинеможедасезамислибезедна
од најважните агротехничкимерки, а
тоаедлабокатаобработканаземјши-
тето,којаможедасеизвршисориго-
ловање (соплуг-риголер)илисодла-
бокорастресувањенапочвата.

Риголовањето е основна мерка, која
се изведува пред подигнување на
повеќегодишни насади. Со оваа дла-
бока обработка, се врши интезивно
растресувањење на почвата, притоа
површинскиот хумусен слој на поч-
вата се преместува на длабочина на
максималниотразвитокнакореновиот

системнаповеќегодишнитерастенија,
адолниотслојсеизнесуванаповрши-
натанапочвата.Риголовањетобитно
серазликуваодосновнатаобработка
напочватаприкласичнотоорање.

За риголовањето се поставуваат
следнивеосновнизадачи:

1. Ораниотслојнапочвататребашто
подобродасеиситни;

2. Ораниотслојнапочвататребашто
подобро  да сеизмеша, зада се
постигнедобрааерација;

3. Хумусниот слој (горниот слој)
на земјиштето не треба да се
депонира на дното на браздата

туку,поможностнадлабочинаод
35-40cm,илисамонадлабочина
накојаќесеразвивакореновиот
системназасаденитерастенија;

4. На почвите кои се запуштени,
остатоците од корени, жили и
слично, треба да се извадат на
површината

Како да се направи риголовањето
зависиодповеќефактори:типнапочва,
состојба на почвата, претходната
култура, барањатанановозасадената
овошка, начинот на одгледување на
овошкатаисл.
Длабочината на риголовање зависи
од повеќефактории се движиод 50
до100смавоисклучителнислучаеви

MEХАНИЗАЦИЈА

Пишува: Деспина Крстевска

МАШИНИ ЗА 
РИГОЛОВАЊЕ
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можедабидеипоголеманонајчесто
сеправинадлабочинаод60до80см.
Се разликуваат повеќе начини
на риголовање, според аголот на
вртењето на почвата во браздата.
Тој агол може да биде од 0°-180°, а
најчестое120°.
На лепливи почви, риголовањето се
врши со плугови со исечена плужна
даска,коисамоделумнојапревртуваат
почватаподаголод(40°-45°).
Плугот риголер, најчесто го влечат
гасеничари, но може да се користат
и трактори на тркала со поголема
моќност кои имаат погон на четири
тркала.
При риголовањето се добиваат
многу предности кои овозможуваат
подлабоко продирање на кореновиот
систем и зафаќање поголема
површина, а со тоа се добива и
силно развиен корен. Почвата при

риголовање ја впива и ја задржува
влажноста, со што се овозможува
подобарводенрежим.

      КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПЛУГОТ-РИГОЛЕР:

z Сличнисепоградбасоплуговите
задлабокоорањевополеделство-
то. Каде за разлика од нив Риго-
лерите се потешки и по масивни.
Често имаат универзален рам, на
којможедасемонтираедноплуж-
нотелозадлабочинанаорањеод
80cmиповеќе,двеплужнителаза
орањенадлабочинадо60cmили
триплужнителазаорањедо45cm.

z Преднитетркаланајчестосезатво-
рени со лимени плочи,за зајакну-
вањенатркалотоиспречувањена
лепењенапочвата,којаможедасе
врати во браздата.Задното тркало
можедасеизвадизавременари-

головањето. Ралникот е од европ-
скитип,даскатаедолгаизавршу-
васосиленпродолжеток(перо)кое
помагавопревртувањенапочвата.

z Уредотзавлечење,најчестосесо-
стоиодрудабезкосник.Врзанаеза
задниодделнарамотсопомошна-
спојка,азапредниотделнарамот
сопомошнаклин.

z Дигање и спуштање на плужното
тело во транспортна, односно во
работна положба, се врши како и
кајдругитеплугови.

Билансот на моќта и силата на
риголеротсепресметуванаистначин
какоикајобичнитеплугови.Вкупната
масанариголеротеголема,азависи
од тоа дали се носени или влечни и
колкуплужнителаимаатиобичносе
движинадедентон.



Услуги за членството

ГОДИШНА ЧЛAНАРИНА: 
ГРУПНО ЧЛЕНСТВО - 2000 ДЕНАРИ ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО: 500 ДЕНАРИ

� Лобирање и застапување кај државните 
институции

� Редовно информирање за состојбите во 
земјоделството

� Информации за:
��Директна финансиска поддршка во 

земјоделството;
��Национална програма за рурален 

развој;
��ИПАРД - програмата;
��Огласи за закуп на земјоделско 

земјиште;
� Информирање и можност за учество на: 

обуки, саеми, студиски патувања и други 
настани што ги организира НФФ

� Бесплатна годишна претплата на единстве- 
ното земјоделско списание во Македонија – 
Моја Земја и пристап до регионалното 
земјодел- ско списание на албански јаик - 
Toka Ime.

� Информирање по СМС за рокови за 
субвенциите, повици за ИПАРД и 
Национална програма за рурален развој, 
како и за активности на НФФ
��Подготовка на апликации за добивање 

на земјоделско земјиште во државна 
сопственост;

� Помош за Регистрација на земјоделци, 
здруженија и кооперативи

� Помош за подготовка на бизнис,маркетинг 
планови  за земјоделски задруги;

� Помош при подготовка на проектни 
апликации за земјоделски здруженија

� ПР и комуникациски услуги
� Организација на Посети на Земјоделски 

Саеми
� Организација на Студиски патувања

 Списанието „Моја земја“ е  финансирано од Шведската агенција за меѓународна 
развојна соработка (СИДА) и Шведската организација за развој We Effect. СИДА и We 
Effect не се одговорни за презентираното мислење во публикацијата. Сопствениците 
на списанието се одговорни за содржината.


