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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.
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- индивидуални

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

2индивидуаленчлен–жител
наРМинволвиранво
земјоделството.
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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: 

 
 

МП 
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НФФрУБриКа:

нФФ:изменетата мерка од четири годишната 
програма за рурален развој и земјоделство 
е недискриминаторна , развојна и ќе ја 
следиме имплементацијата

пишува: билјана петровска- митревска

Ефективни,анедискриминаторни
мерки. Ова го бараНационална
федерација на фармери   во

рамките на сите поддршки насочени
конруралнитеженикоиќеовозможат
нивен развој и достоинствен живот.
Измената на мерката наменета за
активенженскичленвоземјоделското
стопанство од четиригодишната
Програма за земјоделство и рурален
развој2018-2022којаенаправенасо
одлуканаВладинаседницанапредлог
на Министерството за земјоделство
во соработка со Министерството
за труд и социјална политика, ние
како организација сметаме дека е
ефективнапосебноводелотштоовие
средства се наменети за јакнење
на жената од руралните средини и
е наменета за инвестиции кои ќе
придонесат за развој на руралните
средини. “Вопретходнатамерка115
којанавистинабешелошодефинирана
и дискриминаторна се покриваше до
70%одизносотнаминималнатаплата
итребашедасеисплаќаодпериодот
на раѓањето на првото дете до 50
годишна возраст. Воедно условите
беа дека жената треба да е во брак,
даемајканаеднодете,невработена,
домаќинка и даживее на надморска
височина од 700 метри во населено
место од 200 жители.  Како што ни е
потенциранo од Министерството за
земјоделство овие дискриминаторни
услови се тргнати   и сметаме дека
со оваа мерка ќе се овозможи
подобрувањенаекономскатаположба

на жената во руралните средини и
вреднување на нејзиниот неплатен
труд, како и поголемо вклучување во
процесот на одлучување во рамките
на семејното земјоделско стопанство.  
Сакам да истакнам дека ние како
НФФќејапратимеимплементацијата
на оваа мерка, која започнува да
се применува од оваа година и  
воедно ќе ги следиме критериумите
и условите за аплицирање кои во
ниту еден случај не треба да бидат
дискриминаторни“, истакна Васка
Мојсовска,претседателканаНФФна
средбатасомедиумикојасеодржаво
ЖенаПарквоСкопје.Заоваапромена
штосегаенаправена НФФбарашеда
сереализирауштеод2014годинакога
дискриминаторната мерка стана дел
од старата четиригодишна Програма
зарураленразвој,ноненаидовмена
конструктивен дијалог од страна на
институциите. НФФ лоби активности
продолжијаиво2018година,когатаа
станаделиодноватачетиригодишна
Програма за земјоделство и рурален
развој.Имавмеинтензивниразговори
сонадлежнитеинститиции, поднесен
е извештај до Обединетите нации,
имавме и прес конференција,
поддршка од   други невладините
организациииневладиниорганизации
кои беа дел осмомартовскиот
марш.   Поддршка добивме и од
шведската фондација We Effеct, која
посебно се заложи за јакнење на
лоби активностите на организацијта
посебно во делот на елиминација на

секаков вид на дискриминација кон
руралното население, Факултетот
за земјоделски науки и храна и UN
Women. На Меѓународниот ден на
руралната жена во октомври 2018
година   потпиша   и Декларација
за подобрување на социјалната и
економска положба на жените од
руралнитесредини соМинистерството
за земјоделство и Министерството
за труд и социјална политика, така
штосегасметамедекаовојпримере
добарпример какотребадаселобира
и комуницира помеѓу надлежните
институции и невладиниот сектор за
да имаме конструктивен дијалог и
резултат. Сепак како што истакнав
ќе ја следиме имплеменатцијата на
мерката и условите за аплицирање,
како и ефектите на мерката врз  
руралните средини и обезбедување
наподобарживотнаженитеинивните
семејства.Националната федерација
нафармериуштееднашгипотенцира
препораките   на Обединетите нации,
каде штоеистакнатодекаруралните
жени мора да бидат вклучени во
процеситенадонесувањенаодлуките
наситенивоавоземјоделскиотсектор
ируралнитесрединиивокреирањето
на земјоделските политики и
политикитезарураленразвој. Самона
ваков начин руралнатажена ќе биде
видлива во општеството и ќе може
да одговори на предизвиците што ја
очекуваатисокоисесоочува.
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пишува: билјана петровска- митревска

Нов рок за легализација на бесправно подигнати оранжерии, помошни 
објекти и објекти за примарна обработка на земјоделско земјиште

Законските измени на Законот за
земјоделско земјиште предвидуваат и
нов рок за легализација на бесправно

подигнати оранжерии, помошни објекти
и објекти за примарна обработка на
земјоделскипроизводидо31.07.2020година,
со што се создаваат услови земјоделците
тиеобјектидагиадаптираатзасовремено
земјоделско производство со помош на
искористувањенаевропскитефондови.

Ова е едно од прифатените барањата
доставени од Националната федерација
на фармери до МЗШВ откако се објави
информацијата за измена на Законот за
земјоделско земјиште и кои се дел од
истоимениот закон кој помина на владина
седница и сега влегува во собраниска
процедура, односно треба да се изгласаат
од страна на собранието и да почнат да се
спроведуваатвопракса.

Насамиотпочетоксакамедаистакнемедека
овојЗаконепосебнозначаензаразвојотна
земјоделството и треба да се насочи кон
зачувување на земјоделското земјиште,
бидејќи во последните години голем
процентназемјоделскоплодноземјиштее
пренаменетовоградежноземјиште.

„Една од причините зошто е направена
пренаменатаезатоаштопочнаадасеградат

индустрискизонипреднеколкугодиниитоа
воруралнисредини,штореалноиневродија
соголемплодиводелотнавработувањетои
воделотнадавањенаживотнаруралните
срединиипосебноводелотнамалувањена
миграцијата.

Легализација е управна постапка која се
спроведуваисогласноЗаконзаземјоделско
земјиштезалегализацијаилипотврдување
на помошен објект, оранжерии и објекти
за примарна обработка на земјоделски
производи кои се бесправно изградени
на земјоделско земјиште. За жал рокот за
поднесување на барање за потврдување
на помошен објект, оранжерии и објекти
за примарна обработка на земјоделски
производи беше продолжен само еднаши
тоапоследенпатво2014година.Имајќиво
предвиддекасогласноподатоцитеодтерен
дури 10% од регистрираните земјоделци
не биле навремено информирани и го
испуштилерокотинемаатподнеснобарање,
се согледува реалната потреба за имени
и дополнување на Законот за земјоделско
земјиште.

Другатапоследицаоднеподнесенибарања
за легализација на земјоделско земјиште
која исто така е загрижувачка е тоа што
земјоделците поради истекот на рокот за
легализација на бесправно изградени

објекти на земјоделско земјиште го
пренаменуваатземјиштетовоградежнозада
можатдагилегализираатсвоитепомошни
објектисогласноЗаконотзапостапувањена
бесправноизградениобјекти.

Во Националната федерација на фармери
според нашата евиденција која ја водиме
околу150фармеривоизминатите3години
изразија жалење и побараа помош за
легализација на објекти на земјоделско
земјиште, каде што сеуште се отворени
постапкиитиепроцесинесерешени.

Националната федерација на фармери
смета дека со обновување на постапката
за потврдување на објекти и оранжерии
бесправно изградени на земјоделксо
земјиште ќе се овозможи зачувување
на земјоделското земјиште, решавање
на проблемот со легализацијата која е
во интерес на земјоделците, поголема
искористеност на ИПаРД програмата каде
што се бара објектите и оранжериите на
земоделскотоземјиштедаселегализирани
и поттикнување на решавање на имотно –
правните односи кои воедно се една од
пречкитезаокрупнувањеназемјоделеските
површини.“севеливобарањетодоставено
одНационалнатафедерацијанафармеридо
Министерствотозаземјоделство.

4|МОјаЗЕМја

50земјоделци–членовинаНФФвоор-
ганизација на Националната федера-
цијаприсуствуваанаинтернационал-

ниотЗемјоделскиСаемвоНовиСад,које
еденоднајпосетуванитесаемивоЗападен
БалканијугоисточнаЕвропа.Посетители-
тенасаемотимааможностдавидатземјо-
делскамеханизацијаиприклучнимашини,
овошни садници, опрема за млекарство,
силоси и машини за сточна храна, сорти-
рање на семе, системи за наводнување,
опремазаживинарство,системизатрети-
рањенаовошјеизеленчукпослеберба,су-
шаризажитарици,млинарскипроизводи,
хемискипроизводи,семеипосадоченма-
теријал,амбалажа,градинарство,изградба
и опремување на пластеници, производ-
ство и преработка на месо, градежен ма-
теријал,мерниинструменти,органскисемиња,
винарииидр.

Ворамкитенапосетатана17мај2019годи-
на бешереализиранастудискапосетана
земјоделска задруга ЗЗ Вочар од Сланка-
мен.Станувазборзаеднаоднајуспешните
земјоделски задруги на балканот каде 42
одгледувачина јаболкасе здружилеииз-
градиле сопствен ладилник со капацитет
од 3500 тонивреденостаналадилникот е
2 милиони евра. Нивната цел била да го
продадат јаболкото занајвисокацена  за-
тоашто ладилникот е најсовремен тип со
контролиранаатмосферакадеродотможе
да се чува и до 8 месеци  без да изгуби
на квалитет што ја олеснува продажбата
на јаболкото. Ладилникот има вработено
професионален менаџер  кој заедно со 5
вработенисегрижатзабеспрекорнофунк-
ционирање на опремата инсталирана во
ладилникот. Македонските овоштари мо-
жеадаучатодпозитивенпримерзатоашто
вонајголематажитница(Војводина)воЕв-
ропа видоабеспрекорнаорганизацијана
здружени јаболкопроизводители. Во про-
должение беше посетена фарма за овци
одрасатаРомановскаовцавофарматана

ВасаЗлоколицаоднаселенотоместоЖа-
баљвоблизинанаНовиСад.Нафармата
членовитенаНФФможеадавидатовциод
романовскарасаибурскарасанакозика-
рактеристичнозаеднатаизадругатарасае
тоаштостанувазборзамеснираси.

Во рамките на студиската посета при-
суствуваа 14 жени земјоделки чија актив-
ностсереализирашеворамкитенапроек-
тот„ИнституционалнподдршканаНФФ“во
поддршканаWeEffect.

НФФ

50 фармери во организација на ННФ го посетија 
земјоделскиот саем во Нови Сад
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НФФ

генералното собрание ја донесе 
петгодишната стратегија на нФФ

Донесена нова петгодишна страте-
гијанаНационалнатафедерација

на фармери на одржаната Годишната
седницанаРедовнотогодишносoбра-
ние на Националната федерација на
фармери кое брои 64 делегати. Стра-
тешки цели на НФФ се: Воспоставу-
вањенасистемзалобирањеизаста-
пување,информирањеиедукацијана
членовите, економско јакнење на же-
нитеимладитеворуралнитесредини,
прилагодување на земјоделството на
новите климатски промени, развој на
руралните средини, подобрување на
условите на родовата рамноправност,
регионално поврзување и комуника-
ција со земјоделските здруженија и
меѓународни организации и институ-
ции.СпецифичницелинаСтратегијата
:организациски развој, воспоставен

систем за лобирање и застапување,
информирање и едукација на члено-
вите,економско јакнењенаженитеи
младитеворуралнитесредини,развој
на руралните средини, подобрување
на условите на родова рамноправ-
ност и регионално поврзување. Во
работниот дел делегатите го  усвоија
годишниотпланибуџетнафункциони-
рањенаорганизацијатаиназначенае
ВангелинаПармачказачленканаУО
од малите фармери во НФФ.Работни-
отделнасобраниетонаНФФсеводи
од претседавач, Владе Петровски и
двајца заменици помошници африм
Зибери и Вангелина Пармачка.На
официјалниот дел присуствуваа 100
гости, односно членови, делегати на
НФФ, соработници и претставници
на владини и невладини институции

ипроекти.На свечениотдел се обра-
тиВаскаМојсовска,претседателкана
НФФ потенцирајќи дека Национална
федерација на фармери преку својот
секторскисистемзалобирањеиоваа
година ги анализираше состојбите во
земјоделскиот сектор, со тоашто беа
подготвени18анализизаперсонални-
отданок,зеленатанафта,предлозиза
програмите за финансиска поддршка
и рурален развој, климатските про-
мени,пласманиоткуп,Законзавино.
Еденодзначајнитенастаникоигире-
ализиравме изминатиот период е Пр-
виот земјоделскифорум, кадешто се
зборувашезадоговорнопроизводство,
пласман и адаптирање на земјодел-
ствотонановитеклиматскипромени.

пишува: билјана петровска- митревска

Претседавач, Владе Петровски и
двајца заменици помошници африм
ЗиберииВангелинаПармачка.
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НФФ

Онаштосакамда
потенцирам дека
за нас како орга-
низација е одпо-
собено значење
потпишување на
Декларацијата
за подобрување
наекономскиоти
социјалниот ста-
тут на жените од
руралните среди-
ни. Оваа декла-

рација е потпишана со две значајни
министерства и тоа Министерството
за земјоделство, шумарство и водос-
топанство и Министерството за труд
и социјална политика на Меѓународ-
ниотденнаруралнатажена.Посебен
настанзанаскакоорганизацијаетоа
што во октомври учествувавме и за
првпат како невладина организација
од областа на земјоделството и ру-
ралниот развој поднесовме извештај
доCEDAWКомитетотвоОбединетите
нациикојправимониторингнаДекла-
рацијатазаелеминирањенаситефор-
минадискриминацијаконруралните
жени. Она што го потенциравме во
самиотизвештајивосамотообраќање
едекаЖенитеворуралнитесредини
сеневидливи,маргинализиранииос-
тавенисамидасеборатзаопстанок“,
потенцираМојсовска

„Се надевам дека во рамки на пот-
секторскитегрупивосклопнаМЗШВ
заедно со социјално –економските
партнери и со професорите ќе креи-
рамесоодветнимеркиистартегииза
развојназемјоделството.Имамеуште
многу работа, ова е само почеток, и
оваесамотрасирањенапатотнаста-
билизирањена земјоделството.Пред
насемакотрпназаедничкаработакоја
штосумубедендекавопериодотшто
следи ќе даде позитивни показатели
идеказемјоделствотоќебидестожер
на нашата економија.се преземаат
активности во делот на изградба на
откупно-дистрибутивницентринакои
заедничкисеработисоФакултeтотза
земјоделски науки и храна“, истакна
Министерот за земјоделство шумар-
ство и водостопанство, Љупчо Нико-
ловски.

„јасќезборувамвоименаземјоделци-
теод25земјивосветоткадештора-
ботиWeEffect.Националнатафедера-
цијанафармерипокажадекаесилна
организацијакојајаменуваигратаво
РепубликаСевернаМакедонија.НФФ
е гласот на земјоделците и е се по-
гласнаипогласнавонивнитебарања,
затоабидетеуштепогласниисекогаш
когаќесесвртитеназадикогамисли-
тедеканеманикојдругWeEffectетука
давипомогне“делодговоротнаане-
лиЛејнарегионалендиректорнаWe
Effect за ЕвропанаГенералнотособра-
ниенаНФФ.

„НФФедолгогодишенпартнернаФа-
култетотзаземјоделскинаукиихрана
воСкопјеискоровоситепроектина
Факултетот е активно вклучена. Фа-
култетот без НФФ не може да го за-
мисли развојот на земјоделството и
земјоделците посебно во делот каде
што науката има клучна улога “ дел
одобраќањетонапроф.д-рВјекослав
Танасковиќ, Декан на Факултетот за
земјоделскинаукиихранавоСкојена
ГодишнотособраниенаНФФ.

„Какоделодноватачетиригодишнаин-
тервенција за промовирање на поли-
тикии буџети за родова одговорност,
ќе продолжи да ги поддржува актив-
ноститезаподобрувањенаположбата
наруралнитежени,учењеикористод
претходните искуства, обезбедување
буџети и проекти и да ги одразуваат
потребитенаруралнитежениимажи.
Ние веќе направивме разлика, и тоа
во координирани напори со нашите
партнериодВладата,невладинитеор-
ганизацииидругидонаторскиагенции

навистина да веруваме дека можеме
да направиме многу.Би сакала да се
заблагодарам на сите вас за вашата
доверба, партнерство и пријателство
во нашите иницијативи, Национална-
тафедерацијанафармери,Министер-
ството за земјоделство,шумарството
и водостопанство, Факултет за земјо-
делскинаукиихрана–Скопје,Минис-
терствозатрудисоцијалниполитики“
делодговоротнаГенералнотоСобра-
ниенаНФФнаЕрмираЛубани,Реги-
онален технички советник за родово
одговорно буџетирање, Канцеларија
наОНзародоваеднаквостизајакну-
ањенажените–UNWomenвоСкопје

 –   .„Една од најактивните групи во
рамките на Конвенцијата на ЕУ за
Република Македонија е групата за
земјоделството и рурален развој и
тукаморамдаистакнамблагодарност
наактивниотангажманнаНФФина
Факултетот за земјоделски науки кои
со голема стручност, професионал-
ностипосветеност работат на анали-
зитеипрепораките кои се вонасока
наодржливоземјоделствоворамките
на евроинтеграциските процеси “дел
од обраќањето на проф. д-р Милева
Ѓуровска, претседател на Европското
движењенаРМкоееимплементатор
наКонвенцијатанаЕУзаРМнаГене-
ралнотоСобраниенаНФФ.
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ЕУ иСКУСтва за прОмОЦиЈа и прОдаЖБа На ЛОКаЛНи зЕмЈОдЕЛСКи прОизвОди

Ворамкитенаактивноститезазголемувањенапро-
дажбатаналокалнопроизведениотмедВладатана
РепубликаХрватскареализирашепрограмаШКОЛ-

СКИМЕДЕНДЕН. СтанувазборзаМанифестација која
имашезацелпромоцијаналокалнопроизведениотмед
воосновнитеучилиштаиедукацијанадецатаинивните
родители за важноста од конзумирањенамеди негово
вклучувањевоисхранатауштеодранавозраставоисто
времезголемувањенапродажбатанамеднахрватските
пчелари.

ПрограматасеспроведевоосновнитеучилиштавоХрват-
скасоповеќенастаникадемеѓудруготонадецатаодпр-
витеодделенијакакоделодпромоцијатанахрватскимед
имбеаделениунифициранитеглисолокалнопроизведен
мед.Намератанахрватскитевластибешедасекреира-
атздравипрехрамбенинавикиидасеподигнесвестана
децатаодранавозрастзапотребатазаконзумирањена
локалниземјоделскипроизводиидасеистакнеулогата
изначењетонапчеларствотовоцелокупнотоземјоделско
производство, особено поради одржување на еколошка
рамнотежаибиодиверзитет,бидејќи84%одрастителни-
тевидовии76%одпроизводствотона храназависиод
опрашувањетокоегоправатдомашнитеидивипчели.

ЗатаацелХрватскатаплатежнаагенцијараспишаоглас
заснабдувачисомеднакојбеаселектирани207пчелари
кои го пакуваат својот мед во единствена унифицирана
националнателгазамед.

активностасеспроведевоосновнитеучилиштана7де-
кември 2018 година на денот на Свети амброзиј, чувар
напчелитеипчеларите.Наученицитевопрвитеодделе-
нијавоосновнитеучилиштаимсеподелимедспакуван

во ‘’национална тегла за
мед’’од370мл.  кадеме-
дотбешедистрибуиранод
претходно селектираните
207 пчелари од кои беше
откупенмедотпоценаод
околу 8 евра за килограм
мед(безДДВ).

Какопаралелнаактивност
на школскиот ден на ме-
дот, Хрватската платежна
агенција спроведе ме-
диумска  кампања за ин-
формирање на учениците
и родителите за важнос-
та на здравата исхрана и
хранливата вредност на
медоткакоизазначењетонапчеларствотовосевкупното
земјоделскопроизводствоибиодиверзитет.

Хрватскиот пчеларски сојуз од страна на Платежната
агенцијанаХрватскадобиподдршкаод100000евраза
изработканаалатзапроизводствонанационалнитегли
замедсоволумен210мли580мл.алатотзаизработкана
националнитетеглиостанавотрајнасопственостнасоју-
зотвокористнаситепчеларииистиотнемадаможеда
секористизапрофитнапоединци.

ЗареализацијанаовааПрограмасепотрошија270000
евраодкоиоколу160000евразаШколскиотденнамедот
и100000евразапромотивниактивностиодноснопромо-
цијанамедотодхрватскитепчелари.

шкоЛски 
МеДен Ден 
во ХрваТска

пишува : Благојче Најдовски



ГрадиНарСтвО

ботаничка припадност и потекло

Бамјата (Abelmoschus esculentus (L.)Moench) е едного-
дишнорастениекоеприпаѓанафамилијатанаслезови
Malvaceae.Потекнуваодисточнаафрикаијугоисточна
азија.арапите јапроширилевоXIIиXIIIвеквоЕгипет,
севернаафрикаиШпанија,апрекуТурцитебамјатаедо-
несенанаБалканскиотполуостров.

Хранлива вредност

Сосемамладитеплодовиодбамјасеупотребувааткако
зеленчукнајчестоготвениилидинстани.

Во100gкорисенделбамјатасодрживоg:

Вода 90

Белковини 2

Масти 0,1

јагленихидрати 7,6

Растителнивлакна 0,9

Истотака,свежитеплодовиодбамјагисодржатследни-
веминералиивитамини(mg/100g):

Натриум 8

Калиум 303

Калциум 81

Фосфор 63

Железо 0,8

Витамина 660IU

Тиамин 0,2

Рибофлавин 0,06

Ниацин 1,0

ВитаминС 21,1

Бамјатаможедасеконзервираодносносуши,замрзнува,
стерилизира имаринира. Во прехранбената индустрија
сушената бамја може да се употребува како природен

емулгатор, а делува и како антиоксиданс. ја намалува
кристализацијатанашеќерот,паможедасеупотребува
вокондиторскатаиндустрија.Зрелотосемеодбамјаво
некоиземјивоазијаиафрикасеупотребувакакосурогат
закафе.

морфолошки и биолошки својства

Бамјатаерастениенасуптропскиитропскиподрачја,но
порадикраткатавегетацијаможедасеодгледуванасе-
кадекадештолетатасетопли.Кореновиотсистемепо-
вршинскираспространет,додекастеблотонапочетокот
зелјесто,аподоцназадрвенува.Зависноодсоратарас-
тениетоодбамјадостигнувависочинаод60cmдо2m.
Водолниотделнастеблотолистовитесецели,восреди-
натапетоделни,аконврвотдлабоконарежани,поработ
назабени.Цветот е со кремилижолта боја, крупен, во
виднаѕвонче,соцрвенаиливиолетовадамкавоосно-
ватанавенечнителивчиња.Цветовитесеформираатво
пазувитеналистовите,поставенисолитарно.Бројотна
цветниелементи5-7,сомногупрашници.Самооплодна
култура, номожно е и странооплодување.Плодот е ре-
браста,пирамидална,повеќекоморначушкакојапукапо
рабовитекогасеметоесозреано.Вотехнолошказрелост
еразличнапоголемина:3-5cm(возависностодмомен-
тотнаберба), зелена,пореткосоантоцијанованијанса,

8|МОјаЗЕМја

ПроизвоДсТво 
на баМја
 пишуваат: доц. д-р звезда Богевска,проф. д-р маргарита давитковска
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сотенки,нежнивлакненцапоповршината,поконзистен-
цијанежна,кревкаилесносекрши,исполнетасослузес-
таматерија.Вопределоткајплоднатадршкаепоширок
се стеснува кон врвот. Со стареењето плодот огрубува,
внатрешностасеисполнувасоналеаносемечијасемена
обвивкасезацврстува,сесоздаваатцелулознивлакнапо
должинанаплодот,палеснопукапорабовитеприштосе-
метолесносеосипува.Побојаплодотвополназрелосте
светлодотемнокафен,долгод15до25cm.Семетоесред-
нокрупно,сферично,сомаслиновабоја.апсолутнатамаса
еоколу30до80g.

Минималнатемператураза`ртењенабамјатае15до17
оС,аоптимална29-30оС.Завегетативенпорастпотребно
е најмалку 15 оС, а за нормаленпораст потребна е тем-
пературанад20оС.Топлољубивакултуракојнеподнесу-
ванискитемператури.Температурипонискиод10оСго
успоруваатпорастот,априслабмразугинува.Бамјатае
растениенакратокден,ноимаисортинеутралнинадол-
жинатанаденот.Занормаленрастиразвојпотребнисе
среднотешкипочвисодобраструктураирН6-7.Непод-
несувакиселипочви.

технологија на производство

Кај нас најчесто се одгледуваат домашни екотипови на
бамја сопотеклоодБугаријаиТурција (Каваклиска,Ца-
риградска(Султанија),Црвенабамја).Бамјатасесеенај-
честовомајворедовинарастојание40-50х25-30cmсо
употребана20kg/haилинарастојание60-100х20-30cm
надлабочинаод2до3cmсоупотребана5-10kg/haсеме.
Предсеидбатакорисноесеметодасепотопи24часаво
топлавода(околу30оС),бидејќисеметоимацврстасеме-
наобвивка.Задобарприноспотребнисепоголемикили-
честванахранливиматерии.Бамјататребадасеѓубрисо
органски(30-40t/ha)иминералниѓубрива(80-120kgNPK
ѓубрива).Цветањетозапочнува6-8неделипослесеидба.

Покрајдиректнасеидбабамјатаможедасепроизведеи
одрасадкојсеодгледуваконтејнерскивозаштитенпрос-
тор,асерасадувакогаќеформира3-4вистинскилистови.
Сесадинакрајотодаприлипочетокотнамај.Сепрепора-
чувамулчирањенаповршинатасоцрнаПЕфолија.Негата
вотекотнавегетацијатасесостоиодмеѓуредоваобработ-
ка,наводнување,прихранувањеизаштитаодлиснивош-
ки.Бербатаесукцесивнаитраедокрајотнасептември
и почетокот на октомври. Се берат младите плодови со
должинаод3до5cmсекојилисекојвторден.Потребно
ередовнаберба,бидејќивоспротивносеуспорувапона-
тамошнотоцветањеиплодоносење.Од1haсеостварува
околу6,0-8,0tпринос.

Младитеплодовиодбамјасемногучувствителнинапри-
тисокилиоштетувањапазатоасонивморавнимателно
да се ракува. Плодовите брзо губат вода и затоа после
бербататребаведнашдасеразладатнаоколу10оС,дасе
спакуваатвоамбалажапокриенасофолија.Бамјатаможе
успешнодасечува7-10денанатемператураод7до10оС
ирелативнавлажностповисокаод90%.

ГрадиНарСтвО



наводнување на 
земјоделски култури 
во услови на климатски 
промени

10|МОјаЗЕМја

НавОдНУвањЕ

пишува: петар Букршлиев

Наводнувањето претставува доведување на вода во зоната на активниот 
коренов систем на растенијата, во време кога се јавува дефицит на достапна 
вода на културите кои ги одгледуваме.

Требадасезнаедека
се наводнува рас-
тението а почвата

служи како резервоар
за вода  користејќи ги
нејзините својства за
задржување на водата.
Основна задача на на-
воднувањетоедаобез-
беди оптимален воден
режим во почвата и
растенијата, да влијае
на одржувањеповолен
(оптимален) топлотен
режим во почвата и
растенијата,асоцелда
ја зголеми плодноста,
односно да ја активира
потенцијалната плодност на почвата, да го потенцира
ефектотнадругитеагротехничкимерки(обработка,ѓу-
брење)да гоовозможипостигањетона генетскиотпо-
тенцијалнасортитеодноснохибридите,асокрајнацел
да јазголемипродукцијатанаорганскатаматеријаод-
носноприносотназемјоделскитекултури.

Наводнувањетоморадаевокорелација(сооднос)со
обработката,физичкитеихемискитесвојстванапочва-
та,релјефот,ѓубрењето,видотинаменатанакултурата,
системотнаодгледување,метеоролошкиусловии.т.н.

опрЕдЕлУваЊЕ на правилЕн рЕЖим на 
залЕваЊЕ во УСлови на КлиматСКи про-
мЕни 

Определувањето на времето и потребното количе-
ство на вода за наводнување е една од најзначајните
меркизаподобрувањенаприноситеодземјоделските
култури. Тоа зависи од правилното определување на
времетоиколичествотонаводазазалевање.

Правилноиуспешнозалевањееоназалевањекаде
штоточнотоколичествоводасеаплициравоправилен
моментзакултурата.Секоеотстапување,моженегатив-
нодасеодразиврзприносотиквалитетотодземјодел-

ските култури, на цената на
производот,аистотакаможе
негативнодавлијаеинажи-
вотнатасредина.

Соприменанамногурет-
кииненавременизалевања,
како и залевања со помало
количество вода во однос
на вистинските потреби на
културата, може да се на-
мали содржината на лесно
достапната влага во почва-
та (а со тоа и на достапните
количества на растворени
хранливи материи), што ди-
ректно влијае врз растот на
растението, намалувањето

наквалитетотиприносотнапроизводот.

Избегнувајтенаводнувањеназемјоделскитекулту-
ризавременаноќнитечасовикакоизавременависоки
дневнитемператури.

Честите и беспотребни залевања и залевања со 
преголеми количества вода може неповолно да делу-
ваат,итоаособенонаразвојотнарастенијата,бидејќи
почвата условно ќе биде снабдена со вода, која како
резултатоднедостатокотнавоздухзарастенијата (гу-
шењенакоренотпорадивишоквода)неможедабиде
искористенаодстрананарастенијата.Оддругастрана
вишокотнаводавопочватаможедасоздадеповолни
условизанекоигабнизаболувања.

Штедење на водата за наводнување
Неконвенционалнимеркизаштедењенаводатаза

наводнувањепреку:

•	 Економски	мерки	за	штедење	на	водата
9 Мулчирање
9 Наводнувањенакултуритеспореднивнатапот-
реба

9 Употребанамикронаводнување



НавОдНУвањЕ

9 Фертиригација
9 Промовирање на техники за рестриктивно на-
воднување (техника на делумно влажнење на
коренотнарастението)

9 ИнсталирањенаУВмрежизазасенчување
9 Затревување
9 Употребаназеолит

Примена на капково наводнување со фертиригација
наместоповршинскитехникинанаводнувањесофертири-
гацијаМетодизаопределувањетонавреметоиколиче-
ствотонаводазазалевање:

9 Методинабазанаследењенавлагата  вопоч-
вата

9 Методинабазанаследењенасостојбатасорас-
тението

9 Методинабазанаследењенаклиматските
карактеристики

тензиометрискиот метод се сме-
такакоеднооднајпрактичнитерешенијаза
определувањенавреметоиколичествотона
водазазалевањекајземјоделскитекултури.
Мерењатасевршатмногубрзо,аможноеи
автоматизирање на процесот на залевање.
Наједноставно и најпрактично определување на
времето и количеството на вода за залевање кај
земјоделскитекултуриможедасеизвршисодва
тензиометра,поставениедендодругнаоддалече-
ностод30до50cm.Првиотсепоставуванадла-
бочинаод20cmиистиотќеимаулогадапокаже
когадасезапочнесозалевањето,додекавториот
тензиометарсепоставуванадлабочинаод60-100
cm.Овојметодеособеноприфатливвозаштитени
простори(стакленици,пластеници)какоивоарид-
ни(суви)краеви,бидејќиврнежитесемногумали
иливоопштогинема,приштоиститеневлијаатна
претходнонаправенаташеманазалевање.

 

ФЕртиригаЦиЈа

Фертиригацијата е техника со која се аплицира ѓубре
преку водата за наводнување, при што растението во
потполност се обезбедува со лесно достапна вода и
хранливиматериивоситефазинарастиразвиток.Ина-
ку, фертиригацијата претставува комбинација на две
агротехничкимерки (наводнувањеи ѓубрење) во една,
штодоведувадоповеќекратнакористзаземјоделските
производители, но и за земјоделските култури.Покрај
намалувањетона обемот на работа преку здружување
надвапроцесавоеден,сепостигнуваефектнапорам-
номернараспределбанаѓубретосоводатазанаводну-
вањевосамиоткореновсистем,напотребнадлабочина
ивопотребноколичество.Соприменатанаоваатехника,
покрај тоашто растението се обезбедува со хранливи
материиивода спремапотребите, сепостигнувапого-
лем, поквалитетен и економски пооправдан принос, а
особено треба да се потенцира зачувувањето на жи-
вотнатасрединапрекупомалатапотрошувачканавода
ихранливиматерии,штонеекарактеристичнозакла-
сичните техникинанаводнувањеи ѓубрење.Системот
занаводнување „капкапо капка“енајнапредна техно-
логија вонаводнувањето, најрационално гиискористу-
варасположливитеколичининаводаипридонесуваво
зголемување на приносите. Наводнувањето „капка по
капка“ претставува рамномерно и споро наводнување
нарастенијата.Штедивремеипари,лесносепоставува
инасекоерастениемујадавапотребнатаколичинана
водааистиотсистемможедасекористиизаѓубрењесо
течниѓубрива.
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ОвОштарСтвО

За време на одгледувањето на
култури во овоштарниците,
имајќи го во предвид нивното

меѓусебно влијание, треба се напра-
випроменавосадењетоодносносо-
одветен плодоред кој што најмногу
ќеимкористиинаовошнитедрваи
на културите. Затоа, при изборот на
култури за одгледувањевоовоштар-
ниците треба се земат оние на кои
најмалку ќе им смета изведувањето
на агротехнички работи на овош-
ните насади, истите да поднесуваат
засенчување/сенка,данеимпречат
наовошнитедрваинивнотоодгледу-
вањедабидерентабилно.

Вотекотнаформирањенаплодо-
редоттребадасенастојуваеднаиста
култураданесесадидвегодинипо
ред,тукудасесменисодругакултура
којаимапоинаквипотребивопоглед
нахранливиматериивоземјата.

за плодоред се препорачува:

 9 првата година: тиква, диња,
лубеница,краставица

 9 втората година:мешунки
(грав,грашок,леќа)

 9 третата година: марула ,кро-
мидилук,спанаќ,блитва

 9 четврта година: рана
зелка, кељ, карфиол,
келераба,прокељ

Приизборотнакултуризаодгле-
дување во овоштарниците треба да
се води сметка за нивнатаиздржли-
востнасенка,бидејќимногукултури
слабоиливоопштонеготолерираат
тоа, така што нивното одгледување
небисеисплатело.

Засенчувањето најдобро го под-
несувааат: грашок,боранија,спанаќ,
марула,зимсказелка,карфиоликељ.

Засенчувањето средно го подне-
суваат: луки кромид, цвекло, доцен
компир, јагода, малина, рибизла и
грозје.

Сенка воопшто не поднесуваат:
домати, краставици, пиперки, тикви-
ци,тиква,дињиилубеница.

Со тоа, со растот на овошните
дрва треба сеповеќеда се одгледу-
вааттиекултурикоисепомалкуосет-
ливи на засенување односно сенка.
Културите во овоштарниците можат
да се одгледуваат од 3-8 години, во
зависност од растојанието, подло-
гата на овоштарникот, плодност на
земјиштето и количина на воден та-
лог. Таканапример, вонасадитена
јаболкиикрушикоисеподигнатина
генеративна подлога културите мо-
жатдасеодгледуваатод6-8години,
додеканавегетативнаподлогаод3-6
години,кадештоповторнобројотна
годинизаодгледувањенакултурите
зависиодрастојаниетонаовошните
стебла.

Сорастотнаовошнитедрватреба
постојанодасезголемуваширината
нанезасеанипојасивоправецнаре-
довите, коисеодржуваатвообрабо-
тенасостојбаиливовиднапрекрив-
ка.Натојначинвоголемамераќесе
намали неповолното дејство на кул-
туритеврзовошнитедрва.

меѓукултури во 
овоштарниците 
при изборот на култури за одгледување во овоштарниците треба да се води сметка 
за нивната издржливост на сенка, бидејќи многу култури слабо или воопшто не го 
толерираат тоа, така што нивното одгледување не би се исплатело.

пишува: петар Буркршлиев
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 пишува:  дип инж агр Ламбе 
Куциноски

Овошните наса-
ди ги напаѓа-
ат голем број

на штетници, каде и
покрај спроведените
мерки за заштита на
овошките приносот
возависностодвидот
можедабиденамален
идо30%припојавана
одредени штетни ин-
секти.
Ипокрајтоаштово

последните години се
прават големи напо-
ри за воведување на
интегрална заштита
на овошните насади,
производителитевожелбададобијат
поголеми приноси и поквалитетни
плодови,праватпоголембројна тре-
тирањаодколкуштоепотребно,ија
зголемуваат препорачаната концен-
трацијанеразмислувајќизаможните
последициодтоа.

Имајќи вопредвиддекаовошки-
те се одгледуваат како монокултура
од 15 – 30 години и последиците од
прекумерната употреба на пестици-
дивозаштитатаќебидепоизразена.
Негативните последици од преку-
мерната употреба на пестициди се
одразуваат пред се во нарушување
наекосистемот,појаванарезистентни
штетни организми, зголемен остаток
напестицидинасамитеплодови, за-
гадувањенаживотнатасрединаидр.

Интегралната заштита не ја иск-
лучува хемиската борба, но се стре-
ми да се користи во што помала
мера, со користење на агротехнички,
механички,а посебно со биолошки
мерки со задолжително воведување
во производство на отпорни сорти
и со користење на информации од
прогнозноизвестувачкитеслужби.Во
реализација на континуитетот за ин-
тегрална заштита синтетичките сек-
суални мамци – феромонски мамци
наоѓаат голема примена.Употребата

Употреба на 
феромонски 
мамци во 
овоштарството

наферомонскитемамцивозаштитата
еоправданазатоаштосонивнапомош
се дефинираат оптималните рокови
а се смалува и бројот на третирања
на овошките со инсектициди. Со ко-
ристење на феромонските мамци се
овозможува да се утврди појавата на
штетните инсекти како и следење на
нивната активност многу подобро от-
колку со класичните методи. На база
набројотнафатенипеперутки софе-
ромонските мамци, како и визуелни-
отпрегледвопочетокотивотекотна
летотвоможностсмедагиодредиме
навремероковитезазаштитаасотоа
и порационално користење на пести-
цидите. Синтетички сексуалните ат-
рактанти–феромонисенаправенина
основанахормонитекоигипроизведу-
ваатженкитесоцелпривлекувањена
мажјаците.Познатоетоадаинсектите
имаат јакоразвиеносетзамириское
нештоимаважна улога за наоѓањеи
спарување, особено кај ноќните пе-
перутки. За поедини инсекти одреде-
нисеточнихемискисупстанцикоиги
привлекуваат како резултат на тоа се
произведени и синтетски сексуални
мамци – феромони. Улогата на овие
феромонскимамцивосизбивањетона
штетнитеинсектиеголема.Прекунив
се регистрираат првите улови со што
се сигнализира присуството  наштет-

ниотинсект.На овој начинможно
е во текот на целата сезона да се
прати динамиката на движењето
наштетникот,штобидовелодопо-
сигурноуништувањенаразвојотна
истиот.

Во светот сепознати3методи
накористењенасинтетичкисексу-
алнихормони:

1.метод на привлекување на 
што поголем број мажјаци со што 
би се намалило спарувањето и оп-
лодувањето на женките.

2.метод на дифузија на син-
тетички сексуални мириси во ат-
мосферата со цел да се залажат 
мажјаците во наоѓањето на спро-

тивниот пол.
3.метод на мамци за следење на 

популацијата.
Феромоните на различни начи-

ни ги привлекуваат инсектите, преку
бојата – визуелни атрактанти (жолти,
сини,белилепливиплочки),прекусек-
суалнимириси–феромони(обичносе
привлекуваат мажјаците од одредена
врста). Основна карактеристика на
билокојтипмамциедабидатповеќе
илипомалкуспецифичнизаодредена
врста штетници или некој сличен на
нив.Благодарениенатоавозаштитата
секористатзапратењенаактивноста
на инсектот како и за одредување на
моментот за нивно сузбивање. Исто
такаможатдасекористатизаизоли-
рањеисмалувањенапопулацијатана
штетникот,акосепоставатводоволен
број. Современата заштита а особено
интегралната заштита не може да се
замисли без примена на овие мамци.
Овие мамци можат да се користат на
отворенизатворенпростор.Употреба-
танаферомонскитемамцидоведувадо
рационално користење на пестициди,
зачувување на животната средина и
намалувањенаостатокотодпестициди
насамитеплодови.

БиОЛОшКа заштита

Мај2019|13
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пишува: искра Коровешовска Фотограф :Благојче Најдовски

Македонија може да живее од
земјоделие, ако државата знае

како. По којзнае кој пат оваа рече-
ница гласно ја повторуваме во авто-
мобилот додека се возиме на излез
одСтрумицаконселотоБориево.Од
левоидеснокрајпатотнивиивредни
земјоделци, прекрасен земјоделски
крај,насмеанилуѓенеотпоздравува-
атиакоеочигледнодекасекојдневи-
етонеимелесно.Тоамногубрзого
заклучивмеуштенавлезот:калливи
и неасфалтирани патишта, тешко
прооднизаавтомобил,акамолипеш.
Ноовиелуѓесескромни,пасенаучи-
лемачнодафункционираат,иаково
21веккогаќеспоредишмакедонско
со европско село, ти доаѓа да зап-
лачеш.алуѓетокоисепосветилена
земјоделието само сакаат нормални
услови,задаможатдаработат.

Такво е семејството на Томо и
РоскаТомови:земјоделско,скромно,
но многу посветено. Додека ние се
паркираме тие веќе береа крастави-
циипиперки.Закраткоќепочнами
содоматите,велиТомо,напрепознат-
ливструмичкидијалект,сонасмевка

ицврстостегнатараканаракување,
свесензанеговатасупериорностоти
воселотоважидекаеспецијалистза
домати. Генерации наназад земјоде-
лието,односноградинарскитепроиз-
води, се нивната преокупација, биз-
нис,изворнаегзистенција.Но,велат
никогашнебилопотешкоодсега.

-ако денеска остане цената на
пиперката на големо 40 денари, ќе
имамесап.Нонајчестотрговцитеќе
ми речат „бери, ќе откупам“, и слу-
чајно вечерта малку ќе задоцнам со
носењеиќемијаспуштатценатадо
30,аможебии20денари.Третманза
никаде,игонеманикаде,велиТомо,
обидувајќиседасенасмее,иакоре-
волтотмусегледаналицето.

„не можам да берам 
јас кога сакам“

Семејството Томови  вложило
преку 200 илјади евра во своите 13
декари површина под оранжерии,
од кои сите се покриени со систем
на греење на дрва и систем капка
покапка.Има4декаризеленаидва

белапиперка,3декарикраставиции
4домати.

-Имаминсталираносистемнагре-
ење со дрва за рано производство.
Но не го користам оти не е сигурен
пласманот, а стандардотме гази, па
морам дури и кредити да земам, за
малкудасевратамвонормала,рас-
кажуваТомо.Нонемуетешкодара-
боти,всушносттојиРосказнааткако
нивните плодови дишат додека рас-
тат.Проблемотештоникојнегоцени
земјоделецот. Додека бере, споделу-
васонасуштееднолошоискуство:

-Евепиперотеспремензаберба,
нонеможамдагоберамкогајасса-
кам.Зависамоджелбитенатрговци-
те на големо. а од нив само лажни
најави, велат „денеска ќе товариме,
ајдебери“,папотоатоастанува„утре“
иех,колкупатисумистуралдоматии
по50тони,отивеќенесезапродаж-
ба.Ине само тоа.Сум сенаоѓалво
ситуација,зарадилажнитеветувања,
на крајот, да натоварам камион, да
одам во Скопје и буквално пред не-
која зграда да застанам и да прода-
вам.Државатадавапотриденарина

во посета на производителите на домати, семејството томови, во струмичко Бориево

Работите ќе бидат под ред ако имаме пазар на големо со кредити и производство по 
европски стандарди. А не некој трговец на големо да ми кажува кога да берам. Ние 
продаваме ефтино, а оние на големо- скапо, и секогаш е така. Тие продаваат, а не 
ние..., раскажува Томо за „Моја земја“
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продадена пиперка, ама за тие што
пропаднале на нивата, ништо. ако
наберамнавремедомати,например,
од 4 декари ќе имам добар принос,
ама се зависи од организацијата на
државата,објаснуваТомо.

Нооддржаватанедобиваатвред-
нувањеизаштита,затоаисепробле-
матизирапласманот.

од семе до домат -
гледајте ги растенијата 
тие ќе ви кажат што 

треба да направите

Оранжериите на Томови се на-
оѓаатврзвисокиподземниводи,кои
гоотежнуваатпроцесотнасадењеи
одгледување. Додека Томо внима-
телногибередоматите,аРоскамуе
деснарака,сопоткренативеѓивели
оти надлежните многу добро знаат
каде се каналите и можат да ги от-
странат,нонегоправаттоа.ПаТомо-
ви,буквалносамигоиздигналениво-
тоназемјатазадаможатдасадат.

- Едно време каналите за одвод-
нувањелуѓетоинаракагиоткопуваа.
Кога има врнежи водата се соби-
раинемаканализаодвод,односно
бавно истекува. Во изминатите го-
дини, околу 1600 камиони со 5 ку-
бика земја имамнаставено за да ги
кренам оранжериите и даможамда
работам а да не ми прават проблем
подземните води, но ми прават, се-
пак.Државнатаилокалнатавластне
наоѓаначинкакода јаодведевишо-
котвода. Целиотимотштогоимаат
луѓетоврзваквиканалитребадасе
вратинадржавата,акосакамеда ја
оправиме земјата. ако не, таа ќе ни
врати. Вишокот вода ги привлекува
икомарците,паштетатаедвојна.Во
овие полиња нема никаков ред, мо-
жатслободнотигриислоновидадо-

несатпабаремќеличименаафрика,
велиТомообидувајќисеповторнода
најдесилазанасмевка,иаковеќеи
препекувањето на сонцето го прави
берењето неиздржливо. Но, веднаш
неговатамисла ја опсипуважелбата
за квалитетен плод, па гледајќи ги
црвените и големи домати низ него-
вите раце почнува да го раскажува
патотдоваковплод.

-Леитезарасадсопипергисади
на 15 декември, расадот го негува
еден месец. Потоа следи  расаду-
вање во поголеми леи и се остава
уштееденмесец.Вофолиисераса-
дувавозависностодвремето.Потоа
на20мартјазасадивпиперката.Иза
доматитепроцесотеист:15декемри,
па 20 март. Варијабилно е времето,
некогаш растенијата растат побрзо
когаимаповеќесонце.Додеканесе
стопливреметонесмеедасепрете-
рувасоништо.Когаќепочнедарасте,
сепочнувасоприхрана,односноако
сумставалдомашноѓубренеставам
ништо повеќе, а ако не сум ставал,
тогаш додавам, објаснува Томо горд
на неговото знаење, додека Роска
мудро го поддржува насмевнувајќи
се.Чуваатикравииимаатсопствено
органскоѓубриво.

-Ставам и течно ѓубриво некаде
насрединанарастењето.Икаквоѓу-
бривоќеставишзависиоднапредо-
котнарастењето.аконемадобаррод,
ставаш калиум, калциум, магнезиум,
задапркнат-ааконемацветсестава
малкуфосфор.Когаќегопогледнеш
растението,тоасамоќетикажешто
даставиш.Немаформула,објаснува
Томо.Сепак,велиспасодштетници-
те нема. Тута апсолута и комарците
сенајголемиотпроблемзадоматите.
Комарците ги напаѓаат цветовите, а
спас нема оти властите годинава не
испрскалепротивнив.Низатутаас-
полута нема отров, па доматитешто
се нападнати буквално завршуваат
во ѓубре. Пиперката пак е жртва на

штетникоттрипс,инсектштогобуши
цветот,игоуништуваплодот,заради
што Томо вели оти прска еднаш до
двапатигодишно.амагореволтира
фактотштоизатоанекојсебогатина
штетаназемјоделецот.

-За 50 грама препарат се плаќа
2000 денари, многу висока цена. Во
Турција ги пакуваат по килограми, и
тојштоможенацрнодасидонесеќе
бидеќар.Сеенагрботназемјоделе-
цот,велиТомододеканеиспраќана
излезодкапијата.Изморенииспотен,
но научен оти без труд имака нема
леб. Сепак ништо не го боли толку
колкуфактотдеканеговиотсин,Ване,
наскоро ќе го напушти Бориево, не
можејќидајаминувамакатанасвои-
теродителиземјоделци.

-ЌеодивоГерманија,немадамо-
жамдагосопрам.аидржаватамла-
дите земјоделци не се труди да ги
задржи,велиТомододекасоедната
ракагобришеиспотеноточело,асо
другата мавта за поздрав, љубезно
канејќинекогасакамедасевратиме
идагопосетимепак.

Фотограф :Благојче Најдовски

НаСЛОвНа СтОриЈа



16|МОјаЗЕМја

Aјдучкатa трева или столисник
(Achillea millefolium L.) припаѓа
на фамилијата Asteraceae и е
едно од најпознатите и најчесто
употрeбуваните лековити растенија.
Иметонародотпотекнуваодимето
на митолошкиот јунак ахил, кој
ја исцелувал раната на Телефус,
додека името на видот потекнува
од латинските зборови, mille што
значиилјадаиfoliumштозначилист,
бидејќилистотеповеќепатипересто
засечен. Овој вид е варијабилен и
претставен со повеќе подвидови и
форми.

ајдучката трева како лековито
растение е наменета за внатрешна
инадворешнаупотреба,анејзината
лековитост е опишана и од  страна
нагрчкиотлекарДиоскорид.

раСпроСтранЕтоСт
OварастениесесреќававоЕвропа,
азијаиСевернаамерика.ајдучката
трева е широко распространета и
преферирасувиикаменестипочви.
Може да се сретне покрај патишта,
посушниливади,полиња,пасишта,
во светли шуми, сè до 1.700 m
надморска височина. ајдучката
трева лесно се одгледува, а се
размножувасосемеилиделењена
изданоци.

морФологиЈа
 Achillea millefolium L. (ајдучка
трева, столисник) претставува
повеќегодишно, тревесто растение
кое има ползечки разгранет ризом
и цврсто, исправено, неразгрането
стебло кое достига височина до
80 cm. Стебленцето е волнесто
препокриено со нежни, меки,
сиви влакна. Двојно или тројно
пересто засечените листови се
распоредени наизменично. Во
горниот дел на стеблото, листовите
се седечки, додека листовите во
долниотделсепоставениналисни
дршки. Цветовите се ситни, бели,
ретко розеви и се организирани
во соцветие штитолика китка.
Во основа на соцветието има
инволукрум.Цветовитевосредината
сепрљавобелицевчести,апоработ
бели,јазичести.Оварастениецвета
во текот на летото (јуни – август).
Плодотпретставуваахенија.

ХЕмиСКи СоСтав
Врвниотделнарастениетосодржи:
етерично масло, горчлива материја
- ахилеин, танини, холин, витамин
К,органскикиселини,цијаногенски
гликозиди  и др. Етеричното
масло содржи цинеол, камфор,
пинен, азулен, тујон и др. Бојата
на маслото зависи од подвидот

односно формата на растението
и може да биде сина или зелена.
Посебно е ценето маслото со сина
боја,којапотекнуваодазуленот.Со
стоење, маслото добива кафеава
боја. Експериментално е покажано
дека ахилеинот има хемостатичко
дејство и екстрактот од листовите
го успорува развојот на патогените
бактерии. Танините од етеричното
масло спречува загнојување
на раните, го забрзува нивното
зараснување и ја смирува болката.
Истотака,ајдучкататревасекористи
против хемороиди, за зголемување
наапетитотидр.

примЕна 

Од ова лековито растение се
користат листовите и цветовите
во свежа или исушена состојба.
Листовите се берат пред да избие
стеблотоодрозетата,додекаврвниот
делнарастениетосесечевофазана
цвет со нож или ножици. Се суши
восенка,напровевноместоиливо
сушницана35-40ºС,зарастението
да ја сочува природната боја.
Исушените растенија се собираat
во картонски кутии или јутени
вреќи. Стебленцето нема лековити
својства и токму затоа помалку се
цени сувиот растителен материјал
доколку содржи повеќе стебленца.
За добивање 1 kg сув растителен
матереијалпотребное 4-5kgсвеж

AЈдУЧКатA трЕва – 
наЈпознато и наЈЧЕСто 
УпотрЕбУвано 
лЕКовито раСтЕниЕ
пишува: проф. д-р Елизабета мискоска - милевска
Факултетзаземјоделскинаукиихрана-Скопје

ЛЕКОвити БиЛКи
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растителен материјал. Исушеното
растение има ароматичен мирис и
горчлив,ароматиченвкус.

При собирање на ајдучката трева,
неедозволенокорнењена целото
растение,авоедно,требадасеводи
сметкадаостанатнедопрени30%од
цветовитенасекоерастение.

лековитата моќ на ајдучката трева
билапознатаоддамнешнивремиња,
затоатаапрвенственосеупотребува
како лековито растение. Делува
бактерицидно и антиинфламаторно
(ги ублажува воспаленијата). Се
користи како горко ароматично
средство за подобрување на
апетитоти варењетона храната, ги
смирувавоспаленијатаидијарејата.
Секористиикајуринарниинфекции,
кај нередовен и болен циклус кај
жената. Надворешно се употребува
кај воспалена слузокожа и кожа
бидејќи ја помага епителизацијата,
гилекуваранитеигнојнитепроцеси
и го спречува крварењето. Токму
затоа, уште од дамнешни времиња,
фино сомелени исушени делови
од ова растение биле нанесувани
на надворешни рани. Денес во
употреба се разни фармацевтски
препарати во форма на таблети,

капсули и масти, а во чиј состав
влегуваајдучкататрева.

Од исушените цветови, листови и
врвови на растението во цвет, се
подготвува лековит чај. Заради
присуствотонаазулен,оварастение
влегува како составен дел на
маслата и кремите за сончање и
други фармацевтски и козметички
препарати наменети за третман на
кожата. Посебно се ценети оние
вариетети чие етерично масло
содржи поголем процент азулен.
Сродните видови на A. millefolium 
се разликуваат според составот на
етеричното масло, особено според
количеството на важната активна
материја – азулен. Растенијата
кои содржат азулен се сметаат за
корисни и целосно бесопасни дури
изачувствителнакожа,штоемногу
важно за луѓе кои не поднесуваат
повеќекозметичкипрепарати.

Кај лица кои се алергични на
други претставници од фамилијата
Asteraceae, свежата ајдучка
трева може да предизвика тревен
дерматитис со воспалителни
промени на кожата. Имено, на
местото на контакт на влажната
кожа  со свежиотсок,подвлијание

на сонцето може кај преосетливи
луѓеда се јават променина кожата
сличнинауртикарија.

зa исхраната може да се започне
со берба рано напролет (од крајот
на февруари  до јуни). Некогаш
може да се бере повторно наесен.
Во исхраната може да се користат
младите и нежни листови, бидејќи
како растението старее, тие
стануваат погорчливи.  Горчливиот
вкус може да се намали со нивно
попарување со врела вода, а потоа
процедување.

Поради присуството на етерично
масло, во Германија младите
листовиседодаваатвосупи,варива
исалати.Истотака,ајдучкататрева
може да се користи како замена за
магдонос. Во 100 g млади листови
сесодржани25-45mgвитаминС,13
mg каротен и малку витамин К. Во
помладите растенија се содржани
горчливигликозидиидостатанини.

Екстрактите од ова растение
влегуваатвосоставотнаголемброј
бомбони.

Истотака,доколкуајдучкататревае
присутнавосеното,таагоподобрува
апетитиоткајживотните.Приколики
игрчевинакоњитеиговедатаимсе
давачајодајдучкатрева.Надворешно
секористизатретманнарани.

ЛЕКОвити БиЛКи



Мискантусот е многугодиш-
но растение од фамилијата
на  житата (Poaceae) созда-

дено со вкрстување-хибридизација
помеѓу два вида трски: Miscanthus
sinensis  i  Miscanthus sacchariflorus,
соцелрастениетодастанеперспек-
тивнасуровинсказаменанадрвната
маса  за производство на  целуло-
за, етанол, пелети како енергенс и
др.производи. Целта е и погодена
бидејќинегови биолшкиособености
се: многугодишно опстојување на
едно место, создавање на многу го-
лема количина на растителна маса
и голема пластичност која му овоз-
можуваширок  почвен и климатски
појас на распространетост. Површи-
ните под оваа култура во цел свет
се постојано во пораст посебно во
СаД и Европската Заедница во која
одгледувањето се стимулира како
со субвенци,така и со законски про-
писисокоиземјоделцитекоиимаат
над15хаораницисезадолжуваатда
пренаменатдо7%одобработливата
површина во вид на зелени тампон
појасиизеленизонибезупотребана

хемијанакојаќеодгледуваатпокрај
другииовааповеќегодишнакултура
како висококвалитетна и еколошки
прифатливазаменанадрвнатамаса
за потребите на енергетиката и ин-
дустријата.Оварастениедавадо25
тонасуварастителнамасакојае,со
влажностдо15%соштое годнади-
рекнозаупотребабезпотребаодсу-
шење.Истатаимаголемитоплотвор-
ност(5KW/hод1кг.сувамаса)или18
мегаџулиодкг1кг.пелети.Едентон
пелетирастителнамасаодоварасте-
ниеенергетскиееднаквона1,2тона
дрвенамаса,440кг.сурованафта,820
кг.каменјаглен,515м.кубниприроден
гаси420л.дизелногориво.Истотака
пригорењетонарастилнатамасаод
оварастениесеослободувапомалку
јаглеродендиоксидод количеството
коерастениетогоупотребиловотекот
навегетацијата.Покрајовиеценети
топлински особености друга важна
особеност на растителната маса од
оварастениееивисокатасодржина
нацелулоза (64-71%)вовосоставот
и можноста за нејзино издвојување
со еколошки поповолни хемиски

реагенси во однос на нејзиното из-
двојувањеоддрвнарастителнамаса.
Употребнатавредностнарастителна-
та маса на ова растение не завршу-
васонапомнатотодосегабидејќиод
истата може да се прави еколошки
био-бетон, био-пластика, био-крмни
додатоци, постилка за животните и
др.Важнабиолошкаодликаеиспо-
собностадаапсорбираитешкимета-
лиодпочватасоштопридонесуваза
чистењенаистатаоднив.Наведено-
тодосегаифактотдекавоЕвропасе-
којагодинаповршинитеподовакул-
турасезголемуваатод10-15%треба
даукажедекаодгледувањетонаова
културатребаданајдеизаземеместо
ивонашетоземјоделствоистокакои
водругитедржави,бидејкисонејзи-
нотововедувањевоодгледувањеќе
се решатминимумдвапроблемиод
кои едниот е, искористување на по-
неповолните земјоделски површини
за одгледувњена вообичаените кул-
тури,авториотнамалувањеназави-
сностаодископуваниенергенси.

НОвитЕт

миСКантУС

изработил- захариев ванчо дипл.земј.инж.
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РУБРИКАНаднаслов НОвитЕт

миСКантУС
Ова растение е хибридно и не-

говото семе е стерилно кое колку е
недостаток,толкуимаипозитивност
бидејќи е скратена можноста за не-
контролираноширење.

Климатските услови за него-
во одгледување во нашата земја се
поволни. Размножувањето е овоз-
можено со подземни ризоми или со
растенијадобиениодепрувета.Иако
задобивањетонаеденкг.суварасти-
телна маса му е, потребно релатив-
но мала потрошувачка на вода (250
л./кг),сепак за добивање на високи
приносисепотребниодминимум500
мл.до максимум 900 мл.рамномерно
распоредениврнеживо текотнаве-
гетативниотпериод.Доколкугинема
тиеврнежипотребноенаводнување
илиобезбеденостсоподземниводи.
Штосеоднесувадопочвите,оварас-
тение поради добро развиениот ко-
ренов систем може да се одгледува
на почви на кои другите култури не
можатдасеодгледуваатилидаваат
квалитативно и количински ниски
приноси, но услов е да бидат добро
обезбедени со вода преку врнежи,
наводнување или подпочвена вода
којатребадаенајмалкуметроподо-
леодповршинатанапочвата.Почва-
тазасадењесеизорувауштеодесен
без поголеми количини на останата
растителнамасабидејќивотекотна
вегетацијата ослободениот азот од
неагоуспорувасозревањетонарас-
тителнатамаса.

Размножувањето како што е на-
помнетопогореодисоризомиилисо
растенијадобиениодепрувета.Ризо-
митетребадасе7-15см.должина,со
здравоицврстоткивоисо4иповеќе
добро развиени изданоци. Доби-
вањетонаризомиесорачновадење
,чистењеисортирањеод4-5годишни
насади при што севкупната дневна
активностзавршувасоисчистување,
сортирањеизасадувањеилисместу-

вањевонајлон вреќииставањево
темно,влажноиладноместозазачу-
вувањенаквалитетотдомоментотна
садење.Садењетосеодвивасошто
побрзо засадувањена тукуштоизва-
денитеиприготвенизасадењеризо-
миилиакоиститесечуванивовреќи
веднаш по отварањето на вреќите
бидејќиризомитесеосетливинаис-
ушување.

Садењето со ризоми се одвива
одсрединатанааприлдосредината
намај ,односно когапочватапостиг-
налаоптималнатемператураод10C°
степени.При порана сеидба постои
опасност од касни маразеви,а при
покаснаодсушаитоплина.Садењето
сорастенијадобиениодепруветасе
одвиваодпочетокотнамајдокрајот
наавгуст  приштоистотое сопого-
лема успешност во прифаќањето во
односнаонаизвршеносоризоми,а
времетонадобивањенаприносеза
еднатретинапократкоиприносотза
една третина повисок. Растојанието
насадењее1х1метар,напочвачиста
одплевелибидејќиплевелитеможе
силнодагоограничатилионевозмо-
жатрастотиразвојотвопочетокотна

одгледување. Од почетокот на поди-
гање до почетокот на експлотација
сепотребни2-3 години.Текстовисо
искустваодУкраинапосочуваатина
погустазасаденостнарастенијатана
хектар(до18.000)иприносидо40-50
тоназеленамаса,одгледувањеина
засоленипочви,внесувањенаѓубри-
васамовопоединислучаинапочви
кои се многу истроштени, со многу
ниска  количина на хранливи еле-
ментиитоасамонакалиум,еднашво
5години.Недодаваатазотниѓубрива
бидејќирастотнаоварастениенее
зависенодазот,аистиотсамопрово-
циразаплевеленост.Серазбирадека
вонивнитеискуствасеговориитоа
декаколкусепоповолниусловитеза
огледувањенаовакултура,толкупо-
високисеиприносите.Прибирањето
започетоксевршатсомашинизаси-
лажа, за понатаму кога површините
ќе станат големи планират и набав-
ка на специјални машини за приби-
рање.Прибирањето го вршат доцна
наесен во ноември-декември кога
растенијатајазавршилевегетацијата
ивлажностанарастителнатамасасе
спуштиладо17%.

одглЕдУваЊЕ
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ГОвЕдарСтвО

Од март оваа година пројавен
е посебен интерес од неколку
фармери од Пелагонискиот,

Охридскиот и Малешевскиот регион
зафранцускатаСаЛЕРСраса говеда,
папорадитоаевенеколкуфактиоколу
оваараса.

9Салерс е гојна раса говеда, соз-
дадена во Централниот масив 
во Франција

9тоа е крупна раса каде кравите 
имаат просечна тежина од 700 
до 750 кг, и висина на гребен од 
140 см, 

9 наменета е за системот на го-
ведарско производство “Крава-
теле” (популарен систем кај нас 
за одгледување буша говеда 
или нивни мелези) или “Крави 
доилки” (поретко застапен кај 
нас)

9Салерс говедата имаат одлична 
аклиматизација и адаптација 
на слабопродуктивни пасишта, 
особено добра за екстензивно 
говедарско производство на 
месо. прилагодлива раса на 
сите климатски зони и услови

9 робустна раса, со голем формат, 
кое не бара некои посебни ус-
лови за одгледување, поради 
одличната прилагодливост и 
скромност во одгледувањето

9 Кравите имаат одличен мајчин 
инстинкт кон новородените те-
лиња

9 Кравите имаат многу лесно 
отелување, без проблеми (мно-
гу мала е појавата на абортуси,  
царски рез и со низок процент 
на близнење). Кравите главно 
сами се отелуваат без потреба 
од помош од фармерите или ве-
теринарите

9 новородените телиња Салерс 
имаат многу добра виталност, 
здравје и отпорност, посебно во 
најкритичните први 2-3 месеци 
после раѓањето

9 Кравите просечно живеат 12 до 
15 години, за кој период по кра-
ва се добиваат 10 до 12 телиња 
(значи воглавно секоја година 
се добива теле од секоја крава)

9при екстензивно одгледување 
на Салерс говедата (независно 
дали е во планински или во ни-
зински услови), на 15 до 30 кра-
ви доаѓа еден приплоден бик

9има одлична конверзија на 
храна (способност за иско-
ристување на храната, особено 
на слабо продуктивни пасишта)

9има одличен прираст при го-
ењето, со многу добар ранд-
ман на месо. месото има многу 

добра боја, со мраморираност 
(масни капки во месото во и 
помеѓу мускулните снопчиња) 
и има одличен вкус, мирис и 
арома

9има висока исплатливост (еконо-
мика) во одгледувањето

9таа е касностасна раса, значи 
на 24 до 30 месеци јуниците за 
прв пат се припуштаат, значи 
на просечно 3,5 години се раѓа 
првото теле

9дава одлични резултати во 
производството на месо и ква-
литетот на месото (солидни гој-
ни и кланични особини)

9отпорни се на зимски услови 
и на болести (скоро и да нема 
потреба од ветеринарни услу-
ги)

9 на 7 месеци со 300 кг тежина 
веќе се продаваат. Според ис-
куствата во Хрватска од 2010 
година до денес, споредено 
со хрватскиот сименталец, кај 
повеќето хрватски фармери со 
салерс говеда се добиени пови-
соки дневни прирасти при исти 
улови на одгледување

9од секоја крава се очекува по 
барем 10 добиени и одгледани 
телиња

Пројавен инТерес 
за саЛерс ГовеДа 
во МакеДонија

пишува:  
проф. д-р Ѓоко Буневски
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ГОвЕдарСтвО

9имаат мирен темперамент, 
кравите воглавно сами се оте-
луваат, скоро и да нема потреба 
од фармер на фармата

9Според едноставноста на 
одгледување е во најдобрите 
раси говеда во светот

9потребно е да се обезбедат до-
волно пасишта, а во Хрватска 
веќе има сигурен пласман по-
ради нивното квалитетно месо, 

на пазарите во ЕУ, турција, 
Кина и во други земји
9погодно е за органско произ-
водство

ВоХрватскаеприсутнаод2009година,
кога е формирана првата Задруга на
одгледувачи на Салерс говеда (во
регионотнаЛика,Бјеловар,Билогора
и други области), а оттука се шири
и во Босна и Херцеговина, Србија,
ЦрнаГора,албанијаидругиземјиод
југоисточнаЕвропа.Гојниотматеријал
од Салерс говедата се продава во

Хрватска, Германија, Франција и
други земји се продава по 4 Евра/кг
сотежинаоднад250или300кг,што
е многу повисока цена во споредба
со симанталската или другите раси
говеда (од2до3евра/кгживамера).
југоисточна Европа има потреба од
месо, посебно го бара пазарот во
Турција каде во последниве неколку
години е постигната највисока
продажна цена за јунешко месо во
целиотрегион.
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пЧЕЛарСтвО

потЕнЦиЈални 
нови заКани за 
пЧЕларСтвото
пишува:  
проф. д-р Хрисула Кипријановска - Факултет за 
земјоделски науки и храна - Скопје

Во последниве години пчелар-
ството не само во Македонија,
тукуинасветсконивосесоочу-

васоневообичаеноголемизагубина
пчелнисемејствакоигонадминуваат
биолошкиприфатливиотпроцент,со
што е доведенвопрашењене само
опстанокотнапчелитекаковид,туку
загрозенаеибиолошкатаразновид-
ност воопшто.  Како  една одпозна-
чајнитепричини за ваквата состојба
се издвојува влијанието на климат-

скитепромениврзмедоноснитепче-
ли, кое се манифестира индиректно
прекупроменитенакарактеристики-
тенамедоноснитерастенијаи  при-
чинителитенаболестиштопонатаму
води до директно  влијание врз фи-
зиологијата, однесувањето и живот-
ниот век на пчелите. Како резултат
на климатските промени на медо-
носните пчели им се заканува поја-
ванановипричинителинаболести
какорезултатнамиграцијаипроме-

нанадомаќинот.Принапуштањена
природниот ареал и населување во
другиобластикакоиприпроменана
домаќинот причинителите на боле-
сти  најсилно ги изразуваат своите
инфективни или инвазиони способ-
ности и предизвикуваат најголеми
штетикајпчелнитесемејства.Одовој
аспектпотенцијалниновизаканиза
медоноснитепчеликоисеодгледува-
атвоЕвропаможатдабидат:

A e t h i n A 
tumidA (ма-
лата бубачка од
кошницата) која
претставувала мино-
рен штетник за пче-
литевоСубсахарска
африка од кадешто
потекнува,нопочна-
ла да предизвику-
ва сериозни штети
во земјите во кои
билаинтродуцирана.
Надвородместотонапотеклозапрв
пат била детектирана во Флорида,
СаДво1996годинаиоттогашдосега
сепрошириласкоровоситедржави
од СаД каде претставува сериозен
штетник.Во2002годинадетектирана
еивоКанадаиавстралија.ВоЕвро-
пабиладетектиранаво2004година
воПортугалија, на гранична инспек-
цијанапраткаодпчелисопотеклоод
Калифорнија, но брзата реакција на

одземањеи уништувањенапчелите
спречилаинтродукцијанаштетникот
водржавата.Повторноовојштетник
воЕвропаерегистриранвообласта
КалабријавоИталијаво2014година,
аодтамумногубрзосепроширилдо
Сицилија. Начинот на којштетникот
пристигнал во Италија не е познат,
меѓутоа се потенцира дека детек-
цијата е направена во пчеларници
во близина на меѓународно прис-
таниште. При првото детектирање

на етината на
територи јата
на Италија ми-
нистерството
за здравство
издалонаредба
за уништување
на заразени-
те пчеларници,
проверка на
сите пчеларни-
циворадиусод
1 km и прогла-
сување на заш-

титна зона сорадиус од 10 kmкаде
се забранува промет со пчелни се-
мејства за да се спречиширење на
штетникот.Најновиотизвештајзасо-
стојбатасоетинавоИталијаод2018
година покажува дека етината не е
проширена надвор од заштитната
зона, но сеуште е присутна во обла-
ститекадебилапрвичнодетектирана
исепрепорачуваатмеркизазасилен
мониторингиследењенасостојбата.
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пЧЕЛарСтвО

Во нашата земја во 2017 година
од страна на научен тим од Факул-
тетот зазамјоделскинаукиихрана
– Скопје (Кипријановска Х., Лазарев-
скаС.,ГолубовскиМ.иУзунова.)де-
тектираноеприсуствонадвавидаод
родотMegaselia –Megaselia rufipes
и Megaselia praeacuta во примеро-
циодмртвипчелиодпчеларникво
регионотнаБитолаво кој зимските
загубивосезоната2016/2017беа97
%. Резултатите од истражувањата
(пратење на развојот на паразитот
одларвадовозрасниединкивола-
бораторискиусловиинивнаиденти-
фикацијаспоредентомолошкиклуч)

сеобјавенивомеѓународнотосписа-
ние journalofApiculturalResearch,
2018.Заклучокотедекаприсуството
наовиедвавидапаразитинеепри-
чиназасмрттанапчелнитесемејства,
бидејќи опсервацијата покажа дека
паразититесехранелесомртвипче-
ли.  Сепак заради сите предизвици
сокоисесооченимедоноснитепче-
ли препоракатаеситеодгледувачи
на пчели да вршат засиленмонито-
ринг и секоја невообичаена појава
во нивните пчелни семејства да ја
пријавуваат кај надлежни ветери-
нарнислужби.

Сл.1 Лабораториска проце-
дура за добивање на има-
гаодMegaseliasp.(В)преку
пратењена развојот на при-
сутните ларви на рамка со
мртвипчели(а)

Сл.2Темнокафеавикуклиод
Megaseliasp.(A-D)ивозрасен
инсект(Е)

Некои видови од фамилијата
PhoridAe (грбавимуви)сеиден-
тификуваникакопричинителинасе-
риозништетикајпчелнитесемејства,
како Apocephalus borealis во СаД и
муви од родот Melaloncha  во Цен-
тралнаамерика.ВоЕвропапостоеја
информациизадетекцијанагрбави
муви од родот Megaselia  кои пара-

зитирааисехранеасомртвипчели
предходноугинатиоддругапричина
инесесметаазанекојапосериозна
закана.  Меѓутоа во 2014 година во
Италијаеутврденоприсуствонаеден
видодовојрод,Megaseliascalarisво
виталнии здрави семејства  сошто
сепоттикнааистражувањазаутврду-
вањенавлијаниетонаPhoridaeврз

здравјетонапчелите.Засегасеуште
тие се сметаат за факултативни па-
разити меѓутоа истражувањата про-
должуваатзатоаштонееисклучена
промена во однесувањето на пара-
зититеинивнопретворањевоопас-
ништетници какошто е случајот со
ApocephalusborealisвоСаД.



24|МОјаЗЕМја

СекторотовчарствовоМакедонија,
особено во последната деценија
(од 2010 наваму) се соочува со

сериознипроблеми,посебновопоглед
наобезбедувањерентабилност,односно
позитивенфинансискиефект.Сетоова
придонесе за намалување на бројната
состојба на овците во државата, преку
зголемена продажба на цели стада, но
иконтинуиранонамалувањенаинтере-
сотзаодгледувањеовцикајостанатите
фармери.

СовлегувањетонаБугаријаиРома-
нијавоЕУ,кадеовчарствотоезначитело
развиено,продажбатанамакедонското
јагне на традиционалните пазари во
Италија и Грција е отежната, посебно
што продажната цена на јагнешкото
месо во овие две земји е речиси секо-
гашпонискаодонаакоја сенудивоР.
Македонија.

Сето ова придонесе речиси редов-
но да се нарушува односно намалува
откупната цена на јагнешкото месо во
државата, особено во периодот пред
христијанскиот празник Велигден. Од
другастрана,имајќијапредвидиниска-
таоткупнаценанаовчотомлеко,какои
редовно високите трошоци за храна и
работна рака за ангажирање во овчар-
ството, придонесоа фармерите да се
најдатпредсериознипроблемизаобез-
бедувањерентабилноствоработењето.

Од тие причини воведување на но-
винивотехнологијатанапроизводство
на јагнешко месо, ќе придонесат за
делумно надминување и ублажување
на негативните последици од ниските
цени на јагнешкото месо. Методата на
применанаиндукцијаисинхронизација
наеструс,инееновина,носепаккако
технологија,тааникогашнесеомасови
вопракса.

Досегашниотначиннаодгледување
наовцитевоР.Македонијаподразбира
мркање(дивопарење)наовцитееднаш
вогодината(одвтораполовинанајули
допрваполовинанаСептември),нивно
јагнење во Декември-Февруари, од-
бивањена јагнињата воМарт-априли
нивнапродажбазавременахристијан-
скиот празник Велигден (април-Мај).
Поради дивото и неконтролирано па-

рење,честопатисеслучувајагнењетода
се развлечеи до неколкумесеци, така
што пред самиот период на продажба,
седобиваат јагнињасомалаинеизед-
наченаживамаса.

Исклучок е продажбата на јагниња
за католичкиот Божиќ, за која цел ов-
цитесетретираатсохормонскитретман
(прогестагенски третман+ПМСГ-серум
одждребнакобила)конкрајотнааприл
илипочетокотнаМај.Овиеовцисе јаг-
натконкрајотнаСептемвриилипочето-
котнаОктомври,ајагнињатасеподгот-
венизапродажбавопрватаполовинана
месецДекември.Овиејагнињасемногу
поизедначенивоодноснаживатамаса,
ииститевонајголемделсепласираатна
двататрадиционалнипазари(Италијаи
Грција).Воодноснацената,речисисе-
когашпостигнуваатза30%,аодредени
годинииза50%повисокаценаодонаа
која се нуди во месеците април иМај,
завелигденскотојагне.Самозапример
откупнатаценаза1кгживамасајагнеш-
комесо,изминатите3годиниседвижи
од120-140денари (просек130ден.) за
временавелигденскитепразници,аза
католичкиот Божиќ од 180-200 денари
(просек190ден.).

Меѓутоабројотнаовцитеводржава-
такоисејагнатовојпериодзадобивање
нат.н.божиќнојагнеерелативномали
изнесувапод5%одвкупниотбројовци
кои се јагнат во РМ. Просечната тежи-
нанакојајагнињатасеколативодвете
сезони(БожиќиВелигден)е17-20кг,а
просечнатакланичнамасаседвижиод
7,5-10кг.

Со други зборови, преку синхрони-
зацијанаеструсотвонсезона(месецап-
рил-Мај), со помош на вообичаена ме-
тода (прогестагенски третман + ПМСГ),
која подразбира користење на интра-
вагиналнипесарии,сетемпираприпус-
тотнаовцитеииститеконтролираносе
осеменуваат (природно или вештачки).
Ваквиот начин на работа ќе овозможи
добивање на изедначени јагниња по
големина и тежина, сошто при нивна-
та продажба за време на католичкиот
Божиќбиседобилзначителнопоголем
финансискиефектнафармите.

Сепакзадасеобезбедиваквопро-

изводство, потребноеисполнувањена
неколкуфакториитоа:

9 овците кои ќе се синхронизи-
раатдабидатводобрафизичка
кондиција,

9 да се користат квалитетни
овни,

9 користење квалитетни сред-
ства (сунѓери-песарии и хор-
мони)заиндукцијаисинхрони-
зацијанаеструс,

9 ангажман на ветеринари со
долгогодишно професионално
искуствозаовацел.

постојат предности и 
недостатоци на овој метод.

Предностиодпримена
наовојметод:

9 Постигнување на повисока
продажнаценанајагнето,
9 Добивање поголем број јаг-
нињапоовца (индекснаплод-
ност:1,5-2,0),

9 Подобрување на месопроиз-
водствотокајовците,

9 Зголемување на приходите на
фармите, а со тоа постигну-
вањеинапоголемфинансиски
ефект. 

Недостатоциодпримена
наовојметод:

9 недостаток на доволен број
овни, доколку овците се при-
пуштаатприродно

9 немањеовникоидаваатсперма
со помош на вештачка вагина
(заоваацел,потребноеовните
уште од мали да се тренираат
за давање сперма на вештач-
кавагина.Обидитедаседобие
сперма од возрасни овни, со
помошнавештачкавагина,кои

индукција и 
синхронизација 
на еструс кај овци

ОвЧарСтвО

пишува: проф. д-р Никола пациновски
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никогаш претходно не давале
наовојначин,семногутешкии
макотрпни.Нереткоовиеобиди
себезуспешни),

9 намаленаконцепцијанаовците
(вообичаено концепцијата кај
овцитеосеменетивештачки,се
движиод50-70%).

Зарадидобивањепојаснаслика,во
односнаконкретниотфинансискиефект
од примена на овие биолошки методи
ќе направиме една споредбена финан-
сискаанализанадвататипа(велигден-
скоибожиќнојагне)напроизводствона
јагниња,ворамкитенаедностадо:

3. разлика помеѓу приходи и расхо-
ди кај двата типа јагниња

3.515,00 ден. (божиќно јагне) -
2.405,00 ден. (велигденско јагне) =
1.110,00ден.разликаводобивкапојаг-
не.

Одоваадобивкатребадасеодбијат
242,00денаритрошоципојагне,запот-
рошени средства за синхронизација и
ангажиран ветеринар (сметајки плод-
ностод1,5јагнињапоовца):

 1.110,00 ден. - 242,00 ден. =
868,00денари-нетодобивкапојагне

Сметајќи на стадо од 100 овци (од
сите категории), каде реално според
структурата,имамеоколу70приплодни
овци, со концепција во просек од 60%,
би се ојагниле околу 42 овци. Од овие
овци, третирани со хормони, (плодност
од 1,5), би се добиле околу 63 јагниња.
Сметајќи ја чистата добивка од 868,00
денарипојагне,произлегувадекавкуп-
натадополнителнадобивказастадоод
100овци,изнесува54.684,00денари.

Доколку истата пресметка се из-
работи за стадо од 500 овци (од сите
категории), каде според структурата би
имале 350 приплодни овци, 55 ѕвиски,
80женскишилежињаи15овни,добив-

катабибиласледна:од350приплодни
овци,со60%концепција,бисеојагниле
210овци.Одовиеовци,соплодностод
1,5биседобиле315јагниња.Сметајќија
чистатадобивкаод868,00денарипојаг-
не,произлегувадекавкупнатадополни-
телнадобивказастадоод500овци,из-
несува 273.420,00 денари. За поголема
бројка,добивкатабибилауштепоголе-
ма.Какоопасносттукасепак јанаведу-
вамеиможноста,ценитезакгјагнешко
месо,одреденигодинидаварираат,но
досегашното искуство покажува дека
божиќното јагне, се продава доста по-
лесноисоповисокиценивоспоредба
совелигденското.

Единствен проблем при ваквата
технологијанапроизводствоеизвесно
пореметувањенапроцесотналактација
кајовците.Именопорадијагнењетона
овцитевомесецОктомври,лактацијата
започнуватогаш,итоамлекојагнињата
целосно гоцицаатдомоментотнапро-
дажба (прва половина на Декември).
Послепродажбата,започнувамолзење-
то,коесевршивонајладнитемесециод
годината тоа трае некаде до крајот на
месец Март. Меѓутоа според македон-
ското искуство, некои овци од најраз-
лични причини (физиолошки, климат-
ски,амбиенталниисл.)престануваатда
лачатмлекодостапорано,напримерво
јануариилиФевруари(после30-40дена
молзење),нонекоисемолзатиподолго
до60односно90дена,послеодбивање
најагнињата.

Истите овие овци, следната година
можатповторнодабидатсинхронизира-
ни,заистатацел(добивањенабожиќно
јагне). И покрај тоа што според некои
укажувања, овците кои се третираат
хормонски,имаатпобрзаамортизација,
односнопократокпроизводенвек,сепак
нашетоискуствоукажуванатоадекаи
соваквататехнологијанаодгледување,
овците можат да се користат 5 произ-
воднигодини.Ваквапраксаимаатвос-

поставеноголембројфармериоднекои
земјиворегионот,какоСрбија,Хрватска,
Бугарија,Романија,ноивоземјиодЗа-
паднаЕвропа,каконапримерХоландија
или Германија, каде овци од производ-
ниот правец месо-волна (виртемберг
идр.), воопштоине семолзат, туку се
одгледуваат само за производство на
јагнешкомесо.Кајовиефармери,нере-
ткосеприменуваитехнологијатанадо-
бивањетријагниња,водвегодини.

Што значи како опција овие техно-
логии им стојат на располагањенама-
кедонските фармери (одгледувачи на
овци),нонивноедаодлучатдалиистите
ќегиприменатилине.

1. приходи

Ред.бр. Вид
приход Велигденскојагне Божиќнојагне

1. јагне 18,5кгх130ден.=2405,00 18,5кгх190ден.=3.515,00

2. Млеко Идентични Идентични

3. Волна Идентични Идентични

2. расходи

Ред.бр. Видтрошок Велигденско
јагне Божиќнојагне

1.
Средствазаиндукцијаи
синхронизација(сунѓери+хормони) 0,00 300ден./овца

2. ангажманнаветеринар 0,00 62ден./овца

3. Храназаовците Идентични Идентични

4. Останативетеринарниактивности Идентични Идентични
5. Работнарака Идентични Идентични

опрЕма за вЕШтаЧКо 
оСЕмЕнУваЊЕ на овЦи

водено купатило, спре-
мособирачи и држач за 
спермособирачи

вештачка вагина

Спекулум со батери-
ска ламба

пипета за аплика-
ција на спермата

микроскоп за утвр-
дување на квалите-
тот на спермата

Термометар

Вештачко осеме-
нувањенаовци



маШини за  
бЕрба на овоШЈe

аКтУЕЛНОMEХаНизаЦиЈа

пишува: деспина Крстевска

Машинската берба на овошје
е технички  сложена работа,
а успехот зависи од повеќе

биолошки, агротехнички, технички и
економскифактори.

биолошки и агротехнички 
фактори:
Вид на овошје, сорта, вид на терен
(рамен, кос терен), меѓуредово
растојание, густината на насадот,
начинот на одгледување, старост на
овошките,форманакруната,големина
на плодовите, висината на стеблата,
дебелинатанастеблата,воедначеност
на зреење на овошјето, големина

на плодовите, поединечната тежина
на плодовите, силата потребна за
откинувањенаплодовите,осетливоста
наплодовитенапритисок,големинана
овоштарникот,наменатанаплодовите
(индустрија, конзум) прифатливоста
на механизирано собрани овошни
плодовиодпазаротипреработувачите.

техничките фактори: 
Методнаберба(тресење,континуирана
берба, итн.), вид на уред за тресење
на плодовите, тип на платната за
собирање на овошките, начинот на
поставувањенаплатнотозасобирање
наовошките,фреквенцијанатресење,

амплитуди на тресење, метод на
чистењенаистресенитеплодови,вид
и големинана амбалажата, начинна
полнење на амбалажата, обученост
на работниците, обезбеденост со
резервниделови.

Економски фактори: 
Ценатанамашината,ценатанарачна
берба, потребниот број на сезонски
работници за рачна берба, достапни
сезонскиработници,бројнасопствени
работници, достапноста и условите
за кредитирање за набавката на
машината.



MEХаНизаЦиЈа

видови машини за берба на овошје

Постојат три фази кои ја 
карактеризираат механизирана  
берба:

9 одделување на овошните
плодовиодовошката,
9 собирањеплодовите,
9 складирањенаобранотоово-
шјевосоодветнаамбалажа.

Во сегашната фаза на развој 
на техника во овоштарството, 
механизираната берба најефикасно 
се врши со тресење на целата овошка 
или на нејзините гранки. Истресените 
плодови се прифаќаат со разни 
видови собирачи  со што е можно 
помали оштетувања на плодовите

маШини за КонтинУирана бЕрба на овоШЈЕ

Овие машини се користат за берба
на грмушесто овошје (рибизла,
малина, капина и др.). Тие се
слични на машините за собирање
на грозје, затоа што во процесот
на бербата го опфаќаат целото
растение, ги протресуваат плодовите
а потоа со подвижен транспортер
се транспортираат до амбалажата.
Тресењето се прави  со ваљаци со
шилци кои ротираат, одвојувањето
на листовите од плодовите се прави
со вентилатор. Ваков тип на берачи
најдобробератрибизли.Ефикасноста

наваквиоттипнамашинизависиод
брзинатанадвижењеиоддалеченоста
помеѓу редовите и имаат ефикасност
од0,3до0,6хектариначас.

Светски искуства во механизираната 
берба на овошките

Германија:имаоколу5000000стебла
одвишни.Себератмеханизирано.

Данскаимаповеќеод2000000дрвја
одвишниисебератемеханизирано.

Полска има над 2 000 000 дрвја од
вишниисебератмеханизирано.

СаД се најголемиот светски
производител на континентално
овошје(вишниицреши,сливи,кајсии,
оревиибадеми),цитрусиимаслинки.
ВоСаДимаоколу6000000стеблаи
95%себератмеханизирано.Ценатана
бербатае1,5-3доларипостебло.
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