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Списанието „Моја земја” е во 
соп  ст веност на Националната 
федерација та на фармери . 
Првиот број из   лезе како орга
ни зациски бил   тен во април 2003 
година, а од јуни 2016 се ди 
стри  бу ира како ме   сеч   но членско 
спи    са ние за зем     јо делство и ру  
ра лен раз вој.

СпоредСтатутотнаНФФ,
постојатдватипанаредовнии
придружничленови:

- групнии

- индивидуални

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

2индивидуаленчлен–жител
наРМинволвиранво
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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 
 
 

 

 

13

10

7

18



Пишува: Билјана Петровска- Митревска
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Проектот „From Disability to 
FoodAbility”, кој се реализира во вре
менски период од јули 2019 до јуни 2021 
година, има за цел да придонесе кон 
подобрување на состојбата на лицата со 
попреченост – деца и возрасни со ин
телектуална и физичка попреченост и 
нивните семејства кои живеат во рурал
ните области. Предвидените проектни 
активности ќе придонесат за социјално 
и економско зајакнување на лицата со 
попреченост и нивните семејства во ру
ралните области преку инфраструктурни 
интервенции и прилагодувања во начи
нот на производство на храна како што 
се пластениците и градините за произ
водство на зеленчук. Оваа инфoрмација 
беше потенцирана на денешната прес – 
конференција на која беше презентиран 
проектот „From Disability to FoodAbility” 
и проблемите и предизвиците со кои се 
соочуваат лицата со попреченост во ру
ралните средини.  Националната феде
рација на фармери е имплементатор на  
проектот “From Disability to FoodAbility” 
со поддршка на Шведската организација 
за развој We Effect и Radiohjаlpen. Како 
надворешна експертиза на полето на 
лица со попреченост во овој проект е вк
лучен Филозофскиот факултет во Скопје.   
На прес – конференцијата, која се одржа 
на Филозофскиот факултет во Скопје  се 
обрати Анели Леина, регионална ди
ректорка на Шведската организација за 
развој We Effect која истакна: We Effect 
смета дека е особено важно да се обез
беди целосно и рамноправно учество 
на лицата со посебни потреби во сите 
сфери на општеството. Потенцијалот на 
лицата со посебни потреби, како катего
рија која придонесува кон општеството, 
мора да биде препознаен. Токму затоа, 
со проектот “From Disability to FoodAbility” 
се обидуваме да создадеме услови за 
лицата со посебни потреби и нивните 
семејства кои живеат во руралните об
ласти, не само да бидат во состојба да ја 
подобрат својата егзистенција, туку и да 
го поттикнеме нивното социјално и еко
номско зајакнување. Посебно внимание 
им посветуваме на жените со посебни 

потреби кои многу често се соочуваат со 
двојна дискриминација, од една страна 
заради својот пол а од друга страна зара
ди попреченоста, и кај нив веројатноста 
да живеат во сиромаштија и изолација е 
многу поголема. Билјана Петровска Мит
ревска, проект менаџер во Национална
та федерација на фармери потенцира: 
Лицата со попреченост се маргинализи
рани и невидливи во руралните средини. 
Исклученоста од информации, ограни
чен пристап до социјални, образовни и 
здравствени институции, несигурната 
егзистенција на нивните семејства кои 
најчесто се занимаваат со земјоделство 
ги туркаат во сиромаштија и влегуваат 
во категоријата на  хронично сиромаш
ни домаќинства. Националната феде
рација на фармери смета дека токму со 
овој проект ќе се поттикне  и помогне се
мејствата да ги развијат своите знаења 
и вештини  во однос на своите основни 
права, нивно вклучување во процесите 
на донесување одлуки, зајакнување на 
мерките за поддршка на локално ниво 
и подобрување на политиките на нацио
нално ниво. Во рамкте на проектот ќе 
бидат мапирани 30 семејствa во чии се
мејни дворови ќе бидат изградени гра
дини или пластеници за производство 
на земјоделски производи. Проектот 
примарно ќе опфати семејства на лица 
со попреченост кои живеат во рурални
те средини, кои се дел од членството на 
НФФ како и лица со попреченост кои ќе 
бидат идентификувани од страна на екс
пертите од Филозофскиот факултет во 
Скопје, во неколку општини во Републи
ка Северна Македонија: Свети Николе, 
Велес, Ресен, Гостивар, Кочани, Неготи
но, Струмица, Тетово, Mакедонски Брод 
и Скопје. Проф. др Ратко Дуев, декан 
на Филозофскиот факултет истакна: За
едничкиот проект на тимот на We Effect 
(Шведска) заедно со Националната фе
дерација на фармери и Филозофскиот 
факултет означува почеток на промената 
на таа состојба. Најголемиот број истра
жувања укажуваат дека лицата со попре
ченост кои живеат во рурална средина 
се соочуваат со позитивни предизвици 

што влијаат врз нивната продуктивност, 
ментално и физичко здравје и квалите
тот на животот. Проектот дава можност 
да се направат релевантни истражувања 
на академската заедница на поголем 
примерок лица, а резултатите и нивната 
имплементација во руралните средини 
да означува нов почеток за овие лица 
и нивните семејства.  Проф. др Наташа 
Станојковска – Трајковска, раководител 
на Институтот за специјална едукација 
и рехабилитација при Филозофскиот 
факултет посочи дека  попреченоста не 
смееме да ја гледаме како неможност. 
Многу земјоделци со попреченост дава
ат значаен придонес во секојдневното 
живеење на семејството и заедницата. 

„Од примерокот опфатен со овој проект 
51% живеат под прагот на сиромаштија. 
Жените особено се подложни на дискри
минација, па застапеност на 40% жени 
со попреченост во примерокот укажува 
на потребата од максимално искористу
вање на нивниот потенцијал за гради
нарско производство, но и преработка 
на производите. Највисок процент е на 
лицата со телесна инвалидност, со 39%, 
а тоа значи со адаптација на просторот 
и нивно лично зајакнување со фини 
вештини, може да добиеме продуктивни 
работници кои можат да придонесуваат 
за квалитетот на живот на нивните се
мејства. Покрај зајакнување на капа
цитетот на секој поединец, со ваквите 
проекти, индиректно го зајакнуваме 
семејството, го поттикнуваме рурални
от развој, ја намалуваме тенденцијата 
за миграција и го стимулираме рурал
ниот туризам“, истакна  Станојковска – 
Трајковска. Целната група на проектот ја 
сочинуваат најмалку 60 лица со попрече
ност како и нивните семејства, односно  
ќе се изврши директно влијание на око
лу 250 лица. Покрај тоа, 150 луѓе кои жи
веат во рурални области ќе бидат обуче
ни за застапување, односно разбирање 
и лобирање за правата и потребите на 
лицата со попреченост. Дополнително, 
преку комуникациските канали на НФФ 
ќе бидат информирани повеќе од 10.000 лица.

Презентација на проектот
за лица со попреченопсти 
во руралните средини – проектот
 „From Disability to FoodAbility”
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ПРЕПОРАКИ НА НФФ ПРИФАТЕНИ ОД СОБРАНИСКАТА КОМИСИЈАТА ЗА 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ

НФФ ЕДуКАТИВНИ ТРИБИНИ ВО РуРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ВО ДРЖАВАТА 
ЗА РОДОВА ЕДНАКАВОСТ, чОВЕКОВИ ПРАВА, ДИСКРИМИНАцИЈТА НИЗ 
ПРИЗМАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И  ПРОМОцИЈА НА  МЕРКАТА 115

членовите на уО на 
НФФ реализираа
студиска посета 
во Словачка
Соцелзазапознавањенавнатрешнатаор-
ганизацијананевладинитеорганизациии
институциикоифункционираатворамките
на државите членки на ЕУ, Националната
федерација на фармери реализира студи-
скапосетавоСловачкаворамкитенаак-
тивноститенапроектот „Институционална
поддршканаНФФ“подржанодШведската

организацијазаразвојWeEffect.Настуди-
скатапосетаприсуствуваачленовитенаУО
на НФФ, кои реализира средба со Комо-
ратазахранаиземјоделствовоСловачка
и Агенцијата за финансиска подршка на
земјоделствотоируралниотразвојвоСло-
вачка.РаботатанаКоморатајапрезентира
директорот на истоимената организација,
ЈанБаршвари,додекаработатанаПлатеж-
натаагенцијајапрезентирадиректоротна
оваа институција, Јурај Кожух. Платежна-
та агенција на Словачка е посебен орган,
кој е под надлежност на Министерство-
то за земјоделство и преку неа се вршат
плаќањата.

Во рамките на студиската посета во Сло-
вачка, Националната Федерација на фар-
мериреализирасредбасоАгроинститутот
воНитраиАсоцијацијатанамладифарме-
ри. Работата на Агроинститутот ја презен-
тирадиректоркатанаистоименатаинститу-

цијаМаријаДебречениова,којапотенцира
декаовааинституцијавршисертификација
имониторингнаработатанасоветниците
воземјоделскиотсектор.

Националната федерација на фармери
во рамките на студиската посета на Сло-
вачка реализира средба со одделението
за рурален развој во Министерството за
земјоделство воСловачка. Во рамките на
оваа одделение се креираат мерките за
директниплаќање,меркитеодПрограмата
зарураленразвој2014-2020имеркитеза
климатскитепромени.ВомоментотМинис-
терствотозаземјоделствонаСловачкара-
ботинастратешкипланзановатаПрогра-
матазарураленразвојподржанаодЕУ,која
требадасеимплементираод2021година.
Стратешкиотплангоработатвосоработка
со невладиниот сектор за земјоделство и
животнасредина.

НФФ со поддршка на We Effect во момен-
тот спроведува едукативни трибини (Ресен,
Неготино, Гостивар, Кочани, Берово, Бог-
данцииСамоков)воруралнитесрединиво
државата за родова еднакавост, човекови
права, дискриминацијта низ призмата на
земјоделствотоијапромовирамерката115
oдПрограматазафинансискаподдршказа
рураленразвојпредруралнитеженисоцел
информациитедастигнатнавременодосите
земјоделки.

„Токмусооваамеркасеовозможувараз-
вој на земјоделките, посебно во економско
јакнење на жените фармери чија примар-
надејностимеземјоделствотоитиеимаат

најмногубодовивосамитекритериуми,што
беше наша заложба. Од друга страна мер-
ката ќе овозможи на жените во руралните
срединиразвој нанивнитепретприемачки
вештини во производство и продажба на
преработки од примарни земјоделски кул-
турикакоштосесирење,мед,слатка,ајвар,
мармаладиисличнo.Очекувамеголеминте-
ресодруралнитеженибидејќивоизминати-
отпериодимавмеидостајавувањаоднивна
страназаобјаванамерката.Онаштосакаме
дапотенцирамедекадефинирањетонакри-
териумитенаМерката115ецелоснаработаи
заложбанакоординативнатагрупазародова
еднаквостформиранавоМинистерствотоза
земјоделствовокојапокрајнасчленуваати

претставници од Мрежата за рурален раз-
вој, Миниситерството за земјоделство, Ми-
нистерството за труди социјалнаполитика,
Агенцијата за поттикнувањена развојот на
земјоделството, Платежна агенција, Факул-
тетзаземјоделскинаукиихранаиеподдр-
жанаодUNWomen.Апелирамедекадруги
мерки,стратeгииизаконитребанаваковна-
чиндасеработатвозаедничкакомуникација
идејствувањепомеѓуневладиниотсектори
државните институции. Ние како организа-
цијазатоасезалагамеисмеподдржаниво
нашетодејствувањеодШведксатаразвојна
организацијаWeEffect.Сепакниекакоорга-
низација ќе ја следиме имплеменатацијата
намеркатаиусловитезааплицирање,какои
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1. Новите технологии и знаења, како и
зголемувањето на свеста кај земјодел-
ските производители во однос на адап-
тивнитемеркиконклиматскитепромени
требадасепренесатсоактивнавклуче-
ностнасоветодавнислужби(АПРЗ),како
делоднивнитередовнипрактикивода-
вањетонасоветодавниуслугизауспеш-
нопланрањеиреализацијаназемјодле-
скотопроизводство.

2.Воноватастратегијазаземјоделствои
рураленразвој требадасеопфатиприла-
годувањето на земјоделството на новите
климатски промени и да ги промовира
земјоделските практики, кои што се ком-
патибилни со новите климатски усло-

ви и придонесуваат кон зачувување на
природните ресурси и руралниот развој.

3.Системите за наводнување да почнат
со функционирање во пролетниот период
задаможатдасепреземаатпревентивни

мерки противмразот, навремено да запо-
чненаводнувањетоиповторнодаседаде
ингеренција на водните заедници за одр-
жувањенахидросистемите.

4.Заштините мрежи, anti – frost системи-
те, инсталирање на вентилатори, заш-
титнифолии да бидат дел одПрограмата
за финансиска подршка за рурален раз-
вој и да се зголеми подршката за нив.

5.Даразвиесеопфатнаполитикаистрате-
гијазасправувањесонегативнитеефекти
одклиматскитепромениивклучувањена
родоватаперспектива,штоевосогласност
соРамката2030наЕУ.



Нфф

  

ефектитенамеркатаврзруралнитесредини
иобезбедувањенаподобарживотнажените
инивнитесемејства.истакнапретседателка-
таВаскаМојсовска,претседателканаНФФ.

Националнатафедерацијанафармериуште
од2014годинасезалагазаизменанадис-
криминаторнитекритериуминамерката115
(вомеркатасебарашеженатадаевобрак
даима1дете,даеневработенаидаживее
нанадморскависочинаод700метри),коисе
изменетинавладинаседницавопролетниот
период оваа година на барање на Минис-
терството за труд и социјална политика и
Националнатафедерацијанафармери,така
што голема поддршка во самите наши ак-
тивностиидејствувањеимамеодШведска-
таорганизацијазаразвојWeEffect.Нацио-

налнатафедерацијанафармериуштееднаш
гипотенцирапрепораките наОбединетите
нации,кадештоеистакнатодекаруралните
жениморадабидатвклученивопроцесите
надонесувањенаодлукитенаситенивоаво
земјоделскиотсекторируралнитесрединии
вокреирањетоназемјоделскитеполитикии
политикитезарураленразвој. Самонава-
ковначинруралнатаженаќебидевидлива
во општеството и ќе може да одговори на
предизвицитешто јаочекуваaтисокоисе
соочуваат.

Берово

Богданци

Кочани

Гостивар Самоков

Неготино Ресен

уСЛОВИ ЗА АПЛИцИРАЊЕ НА МЕРКАТA 115 ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДРШКА ЗА РуРАЛЕН РАЗВОЈ НАМЕНЕТА ЗА ЖЕНИ НОСИТЕЛИ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО
КОРИСНИцИ За проектите од мерка 115,
потенцијален корисник е земјоделско сто-
панство чиј носител е жена, упишано во
Единствениотрегистарназемјоделскисто-
панствавоМинистерствотозаземјоделство,
шумарствоиводостопанство,восогласност
соЗаконзаземјоделствотоирураленразвој
последнивеоснови:

Физички лица:

1.Индивидуален земјоделeц – носител на
земјоделско стопанство вршител на земјо-
делскадејностсогласноЗаконзавршење
наземјоделскадејност;

2.Индивидуален земјоделeц – носител на
семејноземјоделскостопанствокојсестек-
налсостатуснаосигурениксогласноЗакон
запензискоиинвалидскоосигурување;

3.Индивидуален земјоделeц – носител на
земјоделско стопанство кој се занимава со
земјоделствокакодополнителнадејност;

Правни лица:

1.Трговскидруштварегистриранисогласно
Законзатрговскидруштва;

2.Трговецпоединец–регистрирансогласно
Законзатрговскидруштва;

НАПОМЕНА:Барателитетребадагоажури-
раатстатусотиподатоцитеназемјоделско-
тостопанствовоЕдинствениотрегистарво
земјоделскистопанстваиистотоможатда
гонаправатвоПодрачнатаЕдиницанаМи-
нистерствотозаземјоделство,шумарствои
водостопанство.

КРИТЕРИуМИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ 
БАРАТЕЛОТ И  МАКСИМАЛНА ВРЕДНОСТ НА 
ПРИФАТЛИВИ ТРОШОцИ.

1.Подносителотнабарањетодаеженано-
сителназемјоделскотостопанствои

2.Подносителотнабарањетодагипочитува
добрите земјоделски пракси и мерките за
заштита на природата и благосостојба на
животните.

ВИСИНА НА ПОДДРШКА Максимална
вредност на прифатливи трошоци по ко-
рисникизнесувадо180.000,00денари.

цели на мерката (критериуми)Задабиде
прифатливобарањето, барателот требада
добиенајмалку50бода.

1.Барателотдаерегистрирансоземјоделство
какопримарнадејностиеносителназемјо-
делскостопанствопредвлегувањевосилана
овојправилник(25бода).

2.Барателотдаерегистрирансоземјодел-
ствокакопримарнадејностиеносителна
земјоделско стопанство по влегување во
силанаовојправилник(15бода).

3.Барателотдаерегистриранкакоиндиви-
дуаленземјоделецсогласноЗаконотзавр-
шењеназемјоделскадејност(25бода).

4.Барателот да е регистриран како инди-
видуален земјоделец согласно Законот за
пензиското и инвалидското осигурување
(25бода).
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5.Барателотдаимаостваренгодишеннето
прихододвршењеназемјоделскадејност
доизносотнагодишниотнетоизноснами-
нималнаплатазапретходнагодина(5бода).

•Барателотдаимаостваренгодишеннето
прихододвршењеназемјоделскадејност
доизносотнагодишниотизноснамини-
малнаосновицазапресметкаиплаќање
напридонесиодсоцијалнотоосигурување
(5бода).

•БарателотдаеевидентиранвоЕдинстве-
ниотрегистарназемјоделскистопанства
какофизичколицесопримарназемјодел-
скадејност(20бода).

•Барателотдапокажесопственоучество
воинвестицијата(5бода).

•Барателот да е членна здружениеили
земјоделска задруга или на локална ак-
ционагрупа(5бода).

•Барателотдаепомладод40 години (5
бода).

•Активностите од деловниот план да се
одвиваатвоподрачјасоограниченимож-
ности(5бода).

•Барателот да е самохран родител (10
бода).

упатство за корисници на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој 2019

1.Барање за финансиска поддршка гене-
риранопрекусистемотзаелектронскопод-
несување на барање на e-baranie.ipardpa.
gov.mkзамерка115(барањетотребадасе
испечати и да биде своерачно потпишано
одстрананаподнесувачотнабарањето).

2.Понуди/профактури со детална техничка
спецификација за производите за кои се
бара финансиска поддршка (оригинал со
потписипечат)(Понудитеодстранствотре-
бадабидатпреведенинаМакедонскијазик
заверениодовластенсудскипреведувач).

3.Деловен план – изготвен согласно Упат-
свотозаизготвувањенаделовенплан.

4.РешениезауписвоЕдинствениотрегис-
тарназемјоделскистопанства.

5.Годишнаданочнапријава(УЈП).

6.Потврда од Министерство за труд и со-
цијалнаполитиказасоцијаленстатус–са-
мохранродител.

7.ПотврдаодФондотзаинвалидскоипен-
зиско осигурување за лица регистрирани
како индивидуален земјоделец согласно
Законотзапензискотоиинвалидскотооси-
гурување.

Прифатливи трошоци за Мерка 115 од 
Програма за рурален развој

Набавка на опрема за постбербени актив-
ности, преработки на фарма и директен
маркетингнафарма:

-Овошјеизеленчуквклучувајќиикомпи-
ри,печуркиимешункастирастенија;

-Житарици, мелнички производи и про-
изводиодскроб;

-Растителнииживотинскимаслаимасти;

-Шираодгрозје,сокодгрозје,виноиоцет,
маџунидр;

-Месоимеснипроизводи;

-Млекоимлечнипроизводи;(вклучувајќи
јајцаиживина)

•Опремазаприем,собирањеичување.

• Опрема за подготовка за сортирање,
чистење,миење,сушење,дезинфекција,
обложување со восок, сортирање, ка-
либрирање, отстранување на оштетени
плодови,детектирањенаметалистакло
илидругицврстиматеријали.

•Опремазапред-ладење,ладењеизам-
рзнување.

•Опремазасечење,мелењеиостаната
опремазаподготовкапредпреработка.

• Опрема за филтрација, де-аерација,
ферментација, стабилизација, сепара-
ција, хомогенизација, пастеризација и
стерилизација.

•Резервоари,танкови.

•Опрема за конзервирање, сушење, де-
сикација,замрзнување.

•Опремазаполнење,флаширање,паку-
вањеиозначување/етикетирање.

•Зашеметување,искрварување, опрема
загорењеиопремазаотстранувањена
внатрешниоргани.

•Опремазасечењеиоткостување.

• Лабораториска опрема и апарати за
анализанапроизводот.

•Опремазаследењенаквалитетот,кон-
троласистемисоследливостнаприемна
производ,складирањеидистрибуција.

•Третманнаотпад,валоризација,опрема
заракувањеискладирање.

•CIPопрема(“cleaninplace”).

•Опремазаподобрувањенастандардите
заблагосостојбанаживотните,какошто

сеобезбедувањенаредовенпристапдо
свежавода,храна,сместувањенаживот-
нитепредколење

• Оперативни трошоци за маркетинг на
преработки од примарни земјоделски
производи.

ОПШТИ ПРИНцИПИ Финансирањето од
Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2019 година се врши
врз основа на одобрено барање за корис-
тење средства од Програмата и склучен
Договор за финансиска поддршка за одо-
бренаинвестиција.Исплатанасредствасе
вршисогласноПрограматазафинансиска
поддршканаруралниотразвојза2019годи-
на.КорисникотнаПрограмата,воцелосте
одговорензареализацијанаинвестицијата.
Средстватаседоделуваатзапериоднаре-
ализацијанаделовниотпланисеисплаќа
на годишнониво.Корисникотнасредства
поМерка115можедаподнесебарањапо
другимеркиодПрограмата,восогласност
со доставениот деловен план. Начинот и
постапката за доставување на барања по
други мерки се уредува во согласност со
Програмата.Еденбарателможедаподнесе
самоеднобарањезаеднамеркаилинајм-
ногу2барањапоразличнимеркиземајќи
гипредвидиостанатитемеркиодПрогра-
матаза2019година.

ОСТАНАТИ ПРИНцИПИ Принцип на еди-
нечно финансирање – Програмата за фи-
нансискаподдршканаруралниотразвојза
2019годинафинансиратиповинаинвести-
циикоинесефинансираатоддругигрант
фондови, од Буџетот на Република Маке-
донија или други фондови од донаторски
илифинансискиинституции,асесоцелда
сеизбегнедвојнофинансирањенасамата
инвестиција.

Принцип на грант – Поддршкатапоовојос-
новподразбирадоделувањенанеповратни
финансискисредства(грант)одБуџетотна
Република Македонија. Примероците од
оваУпатствозаинтересиранитеможатдаги
подигнатдиректново:

Агенција за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој, бул. „ 
3-та Македонска бригада“ бр.20 (зграда 
на Македонија Табак блок ц ) 1000 Скопје
електронскаверзијанапакетотзааплици-
рањенавеб-адресатана

Агенцијата:www.ipardpa.gov.mk

Крајниот рок за доставување на барањата 
е 26- ти декември 2019 – та година.



МЛАДИТЕ ФАРМЕРИ 
ВО НОВАТА ЗЗП

ЕУ:мЛадитЕ фармЕри вО НОвата ЗЗП

Европската Унија преку заедничката земјоделска политика (ЗЗП), се залага  за обезбедување на висок животен стандард за 
земјоделците, истовремено поставувајќи услови за здравјето и благосостојбата на животните, заштита на животната средина 
и безбедноста на храната.

Европската Унија преку заед-
ничката земјоделска политика
(ЗЗП), се залага  за обезбеду-
вање на висок животен стан-

дард за земјоделците, истовремено
поставувајќи услови за здравјето и
благосостојбата на животните, заш-
тита на животната средина и без-
бедноста на храната. Заедничката
земјоделска политика на ЕУ е збир
на мерки и програми за субвенцио-
нирањеназемјоделствотовоЕУ.Таа
ееднаоднајважнитенадлежностина
Заедницата на која се насочува ре-
чисиполовинаодбуџетотнаЕУ.ЗЗП
подразбирацеладузинанаправилаи
механизми кои ги регулираат:Произ-
водството, Продажбата, Прометот со
земјоделскипроизводи.

Младитефармерисееденодприори-
тетитенановатаЗЗПвопериодотпо
2020 година, токму за таа цел во Ев-
ропскиот Парламент во 2018 година

беше изгласана Резолуција за спро-
ведување на ЗЗП инструментот за
млади земјоделци во ЕУ. Популацита
којаеинволвиранавоземјоделството
воземјитенаЕвропскатаунијастарее
особеноако се земевопредвидфак-
тот дека  само околу 6% од вкупниот
број на управители на земјоделските
стопанствавоземјитечленкинаЕУсе
на возраст под 35 години, додека по-
веќе од половина се на возраст над
55години.Станувазборзанегативен
трендзапоследнатадеценијапришто
процентот на млади земјоделци паѓа
и стареењето на земјоделското насе-
ление станува главен проблем.Мора
дасеземевопредвидифактотдека
состојбатаодземјавоземјасеразли-
кува.ИстотакаВкупниотбројнамлади
земјоделцивоЕУвопериодотпомеѓу
2007и2013годинасенамалиод3,3на
2,3милионимлади земјоделци, пора-
зителенеифактотдекагенералносе
намалуваат и вкупните површини на

фармите управувани од млади земјо-
делциод57на53милионихектари.

Еден од главните проблеми кои ев-
ропскиот парламент ги детектираше
е пристапот до земјоделско земјиште
на младите земјоделци  во земјите
членкинаЕУпостоивистинскаконку-
ренција помеѓу земјоделците и мла-
дителуѓекоиштотукупочнуваатдасе
занимаваатсоземјоделство.Ворезо-
луцијатасенапоменува дека генера-
цискатаобноваморадабидееденод
клучните приоритети на идната ЗЗП,
со цел прилагодување на  национал-
нитестратегиизаразвојаипоттикну-
вање на генерциската обнова  како
неопходен предуслов за зачувување
на земјоделството низ Европската
унијаизачувувањенаатрактивностаи
виталностанаруралнитеобласти,осо-
бенопрекупоттикнувањенадиверзи-
фикацијанафармитеипромовирање
наодржливисемејнифарми;
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Сорезулуцијатасебаразголемување
на  националните буџети на земјите
членкинаЕвропскатаунијазафинан-
сирање на Младите земјоделци. Во
контекстнановатаЗЗПзапериодотпо
2020 година, согласно извештајот од
страна на одборот за РураленРазвој

приЕУсепрепорачувадасепродолжи
поддршкатазаинструментитенаЗЗП
за младите земјоделци, ниво на фи-
нансирањедабиденад2%.

ВоМакедонијасопоследнитеизмени
наЗаконотзаземјоделствоирурален

развојсезголемуванеповратнатафи-
нансискаподдршказамладитеземјо-
делцидо40годиниод10.000на20.000
евра.Меркатаќебидезазапочнување
ивршењеназемјоделскадејност.

ЕУ :мЛадитЕ фармЕри вО НОвата ЗЗП

РЕПуБЛИКА СРБИЈА

ВоРепубликаСрбијазаоваамерка
можедааплицираатполнолетнимлади
земјоделциносителина семејни земјо-
делскистопанстваиличленнасемејно
земјоделскостопанство  кој запрвпат
езапишанна1јануари2018годинаво
регистеротнасемејниземјоделскисто-
панства на Република Србија. На дату-
мотнааплицирање,земјоделецотмора
даима18години,авокалендарскатаго-
динавокојаподнесувадаимамаксимум
40години.Инвестициитеседоизносод
околу13000евра.

РЕПуБЛИКА БуГАРИЈА 

Располага со годишен буџет од 22
милиониевразаподмерката6.1запод-
дршканамладиземјоделцикадевкуп-
ниотизноснапомошнесмееданадми-
не25000ЕУРпокорисник.Помоштасе
плаќадвапативоформанаединствена
премија:Првоплаќање-12500еврапо
одобрувањенабарањето заподдршка.
Втораисплата од - 12.500 евра  соис-
полнување на претходно договорени
услови.

РЕПуБЛИКА ХРВАТСКА 

Корисницинаподдршкатазамлади
земјоделциселицанавозрастмеѓу18
и40години,коипоседуваатсоодветни
професионални вештини и знаења од
земјоделството. Иносот на поддршка-
тае50.000еврапокорисниквоформа
100%грант.

Во популацијата на земјоделци во Еу 
преовладуваат стари лица

65 годни 

или постари 

31%

35годни 

или постари

6%

35 - 44годни 

15%

55-64 годни 

25%

45-54 годни 

23%
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градиНарСтвО

Руколата(ErucasativaMill.)еедно-
годишнорастение коепотекнува
одМедитеранот и западнаАзија

кадеисегарастекакосамоникнувачко
растение.Билаодгледуванаодстарите
Римјани,аисеганајмногусеодгледува
воИталијаиостанатитемедитерански
земји.
Се одгледува заради листовите
со остар пикантен вкус богати со
витамини (витамин С 75 mg/100g).
Обичносекористивоисхранатасвежо,
авоИталијаивоготвенакомбинација
со друг зеленчук. Од руколата може
дасеупотребуваисемето.Семетосе
користизадобивањенамаслоодкое
се добива ерука киселина од која се
правиерукамид.

Листовитесенакраткирачки,лирасти,
повеќе или помалку назабени или
нарежани, слични на листови од
ротквица.Можедабидат20cmдолги
и 6cm широки, со силно изразена
среднажила.Привисокитемператури
и во услови на долг ден потерува
во цветоносно стебло кое на врвот
завршува со гроздести соцветија.
Цветовите се карактеристични за
видовитеодфамилијатаBrassicaceae,
белиили светложолти со виолетови
жилички на венечните ливчиња.
Плодот е лушпа со ситни округли
семињасоапсолутнамасаодоколу2g.

Руколатаимаскромнибарањаспрема
условитенауспевање.Успеванаскоро

сите типови на почва. Може да
се сее постојано на секои 2-3

неделиодранапролетдо
крајот на летото со

растојание

меѓу редовите од 15 до 30 cm, а се
проредува на 5 до 10 cmво редот.
Се сее на длабочина од околу 1 cm.
Густинатанапосевотприинтензивно
производство се движи од 100
растенија/m2 до 300растенија/m2.
Потребите за семе се околу 20 kg/ha
за сеидба во редови. Поникнува за
неколку денови. Негата на руколата
се состои од меѓуредова обработка
и наводнување. Се препорачува
ѓубрење со прегорено арско ѓубриво
за временаподготовкатанапочвата
(25-50 t/ha), додека 100kg/ha уреа
се додава 3 недели после сеидбата.
За 40 до 60 деновиможеда се бере.
Главен проблем кој се појавува
при одгледувањето за листови е
потерувањето во цветно стебло. Со
навременаипочестабербасеодлага
цветањето.Руколатареткојанапаѓаат
штетници и болести. Од инсектите
ја напаѓа бухачот. Се појавуваат и
габни заболувања. За заштитата се
употребуваат хемиски средства, а
како превентива потребно е да се
применува плодоред. Плевелите
не претставуваат голем проблем,
бидејќи руколата брзо расте и ја
покрива површината недозволувајќи
плевелитедасеразвијат.

Лисните розети се корнат, мијат
и продаваат во снопчиња или
пак листовите се отсекуваат и се
продаваат слично како поточарката.
На 1m2 може да се постигне принос
од2kg.Руколатаможедасеодгледува
соупотребанахидропонскисистемво
плутачкиконтејнери.Приваковначин
напроизводствоможедасепостигне
приносод3,5kg/m2до4,8kg/m2.

Руколата е зеленчук на иднината,
бидејќи лесно се прилагодува, брзо
расте, дава неколку циклуси на
производство во текот на годината,
исплатлива е и здрава, па затоа
постигнувависокапродажнацена.

Пишува: Проф. д-р Звезда богевска 
Проф. д-р маргарита давитковска

ОДГЛЕДуВАЊЕ 
НА РуКОЛА



ИЗБОР НА ЛОКАцИЈА 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА 
ОВОШНИ НАСАДИ

ОвОштарСтвО

Пишува: Проф. д-р Марјан Кипријановски

Различните овошни видови и
технологиинаодгледувањепру-
жаaтголемиможностизапроиз-

водствонаовошје,ноисаздаваатго-
лемипотешкотиинесамозаизборот
навидотитипотнаовошниотнасад,
туку и на локацијата на површина-
такадепроизводствотонаовошјеќе
имаекономскаоправданост.Овошни-
терастенија седолготрајнииподолг
периодсеизложенинавлијаниетона
еколошкитеуслови,порадиштоизбо-
ротналокацијатае важнопрашање,
а за некои култури има и пресудно
значење за добивање на позитивни
резултати. Факторот локација може
дасеразгледуваоддвааспекиитоа
какомакролокацијаимикролокација.
Под микролокација се подразбира
регионот каде ќе се подига насадот,
пришто најмногу се води сметка за
климатскитеусловиворегионот,осо-
бенозаспецифичнитеовошникулту-
ри.Подпоимотмикролокацијапаксе
мислинанепосреднатаповршинаво
рамкитенамакрореонотнакојаќесе
подига и одгледува соодветниот на-
сад.Намакролокацијата требада се
обрне поголемо внимание при пла-
нирањенаголемиплантажнинасади
совисокиинвестициикадесеформи-
раат посебни стопанства или работ-
ни единици и за култури кои бараат
поспецифични климатски и почвени
услови.Подигањенапомали,семејни
и индивидуални насади најчесто се
вршивореонотнаживеењетоивотој
случајсеводисметкасамонаизборот
намикролокацијата.

При анализирање на погодност на
одредена локација во однос на кли-

матските услови, потребно е да се
разработат нејзините топографските
карактеристики кои во голема мера
можедавлијаатнамодификацијана
одредениклиматскиелементи.

Познатоедекасопорастнанадмор-
скатависинаопаѓатоплотниотрежим,
односнонасекои100mпоголеманад-
морска висина просечните годишни
температури сепониски за околу 0,5
степени Целзиусови. Во вакви усло-
вифенофазитецветањеизреењекај
овошните растенија доцнат за околу
тридена.Овазначидеканасадитена
пониски локации подолг период се
изложени на доцни пролетни ниски
температуриодтипотнарадијациони
мразеви.

Прираспоредотнаовошнитевидови
и сорти треба да се води сметка за
нивните билошки особини и барања
кон климатските услови. При појава
нарадијационимразеви,напониски-
теположбитемпературитесеспушта-
ат пониско.На вакви положби треба
да се лоцираат поотпорните овошни
видови, а на поиздигнати локации,
кадеимаподобравоздушнадренажа
се избираат поосетливите овошни
култури и сорти. На повискоите по-
ложбипочвите сеповеќееродирани,
тиесесопоплитокхумусенхоризонт,
сопомаласодржинанахумусихран-
ливиелементи,сопомалаапсорпција
наводаодврнежите,паодтојаспект
требадасеподигаатнасадинапобуј-
ниипоотпорниподлоги.Вонашиус-
ловинасадиоднајголембројовошни
видовисо успехможедасеодгледу-
ваат на надморска висина од околу

900m.На повисоки локации ризикот
одштети предизвикани од адвектив-
нимразевиемногупоголем.Налока-
циисоприроднимодификатори,како
што се големите водени површини,
јужната експозиција и слично, од-
редени овошни култури може да се
одгледуваатинапоголеманадморска
висина.

На локации кои се наоѓаат на затво-
ренинискиположбинатеренотлежат
ладните воздушни маси и ризикот
од појава на инверзионите мразеви
е многу голем. Покрај тоа кај некои
овошни видови и квалитетот на пло-
довитееполошвоспоредбасолока-
циинапоиздигнатитерени.Ипокрај
погоднитепочвениуслови,можности
за наводнување и други предности,
овиелокациинесепогоднизаовош-
нинасадиитребадасеизбегнуваат.

Отворените локации, особено на по-
високитерени,сеизложенинасилни
ветровиипојаванаадвективнимра-
зевиинесепогоднизаподигањена
овошнинасади.

Заовошнинасадинајпогоднисезаш-
титени локации кои се затворени од
север,аодјужнатапоосветленастра-
насеотворени,порадиштонесеза-
држуваладниотвоздух.

Различните експозиции ја менуваат
карактеристиката на теренот преку
влијанието врз температурата, влаж-
носта на почвата и врз другите ме-
теоролошки елементи. Јужната екс-
позиција има најдобра осветленост,
најмногу се загрева и има најмалку
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влага. На овие локации ризикот од
појаванаштетипредизвиканиодви-
сока инсолација, висока температура
исушасемногуголеми.Наваквипо-
ложбиовошкитецветаатнеколкудена
порано во однос на северните експо-
зиции,асотоасезголемуваризикот
од доцнипролетнимразеви. Јужните
положби се добро заклонети од се-
верни, ладни, воздушни струи кои се
особено опасни за време на адекват-
ни мразеви. Северната експозиција
е најладнаи највлажнаи со најмали
температурни амплитуди во текот на
денот, но и повеќе изложени на до-
минантнитесеверниветрови.Насади
наисточнаекспозиција сеповеќеиз-
ложени на штети од доцните пролет-
ни мразевини слани бидејќи првите
сончеви зраци предизвикуваат нагла
температурна промена кај замрзнати-
тецветовииплодчиња,коивотакви
моменти најмногу трпат оштетување.
На западната експозиција сончевите
зраци подоцна продираат, кога тем-
пературата на воздухот се зголему-
ва, замрзнатите цветови и плодчиња
постепено одмрзнуваат иштетите од
мразотсепомали.

Наклонотна теренотимаиндиректно
влијаниеврзрегулирањенавлажнос-
та, температурата, осветлувањето на
овошните растенија и врз почвените
услови.Рамнитеповршинипомалкусе
осветлени,можноститезаоштетување
одрадијационимразевисепоголеми,
водатаодврнежитесезадржуваидо-
бро плива во почвата. На наклонети
локацииводатабрзоистекуваконпо-
нискитеделови,почватабрзосесуши,
поради ерозија почвениот хоризонт
постојаносенамалува.Општоземено
за насади најдобро одговараат повр-
шини со мали наклони од 5 степени
до8степени.Наовиеповршинипре-
овладуваат позитивните карактерис-
тикиитиетребададобиваатпредност
приизборотналокацијата.

Големите водени површини ги моди-
фицираат метеоролошките елемен-

ти. Генерално гледано овие промени
делуваат позитивно врз овошните
растенија. Тука се намалуваат темпе-
ратурните амплитуди во текот на го-
дината и деноноќието. Во есен тем-
пературата постепено се намалува,
соштосепродолжувавегетацијата,а
вопролетбавносезголемувасошто
јаодложувавегетацијата, а со тоасе
скратуваиризикотодштетиоддоцни
пролетнимразеви.Вотекотназимата
воденитеповршинијаублажуваатекс-
тремнонискататемпературакојаможе
да предизвика штети на овошните
растенија.Прекуиспарувањетоод го-
лемитеводениповршинивотекотна
вегетацијата се зголемува релативна-
тавлажностнавоздухот.Наовојначин
доизвесенстепенсенамалуваевапо-
транспирацијатаипотрошувачкатана
водатавонасадите.

Покрајопштитезаконитостизавлија-
нието на топографските карактерис-
тикинаодреденилокациипостојати
специфични микроклиматски услови
кои не може да делуваат позитивно
или негативно врз овошните насади.
Наизлезотнарекитеодтеснитеклису-
ринапоширокитеколации,сесоздава
воздушно струење, пришто се меша
ладниот воздух и за време на инвер-
зионите мразеви, се оневозможува
паѓањенатемпературитеподкритич-
нататочка.Наваквилокациисенама-
луваат штетите од доцните пролетни
мразеви.Обратнапојавасеслучувана
влезовитенарекитевоклисурите.Во
таквислучаиповисокитеритчињаили
планинскиместаправатпрепрекана
движењенавоздушнитемаси,тукасе
акумулираладниотвоздухприштосе
зголемуваопасностодоштетувањена
овошките.

Карактеристики на одредени лока-
ции на теренот од аспект на климат-
ските услови:

1. Осветленаповршина,можное
погусто садење, не лежат лад-
ните воздушнимаси, ги избег-

нува доцните пролетни мразе-
ви, заштитена од доминантни
северниветрови.

2. Добро осветлена, изложена
на ветрови, изложена на ед-
вективнимразеви,порадизго-
леменатанадморскависинасе
намалуватемпературата.

3. Слабо осветлување, постојано
изложена на ладни ветрови,
поради задоцнето цветање
можедагиизбегнемразевите,
поради слабиот агол на осон-
чувањеиизложеностнаветер
во летните месеци акумулира
помалкутоплина.

4. Ладна положба, поради акуму-
лирање на ладниот воздух кој
паѓаодоколнитеместаимаго-
лема опасност од инверзиони
мразеви.

5. Средноосветлување,потребно
е поголемо растојание на са-
дење, ризични при појаки ин-
верзионимразеви,нопомалку
од,изложенанасилниветрови,
потребни се ветрозаштитни
појаси.

6. Заштитенаодсеверниветрови,
порадисилнатаизложеностна
светлина на повисокиот дел
можноепогустосадењенана-
садите, помалку изложена на
инверзионимразеви.

7. Доброосветлена,изложенана
ветрови но помалку од полож-
бата,доминираладенавоздух,
помалкуизложенанамразеви,
поради надморската висина
помалкуакумулиратоплинаво
летнитемесеци.

8. Ладна положба, со слични ка-
рактеристикинаположбата.

Извадок од : "Адаптирање на овоштар-
ското производство кон климатските 
промени"



Заштита

Смрд л и в к а  (смрди буба)  –Palomena prasina  Кај народот
уштесенарекувакакосмрдулка

поради непријатниот мирис што го
содржи.Сеработизаинсекткојможе
да направи значителни штети, но
и за инсект за кој што многу малку
знаеме. Во последните години
масовно се појавува кај пиперката,
зелката, виновата лоза, јаболката
и т.н.  Спаѓа во групата на инсекти
стеници. Инсектот ги оштетува
плодовитекоисепредбербаитаквите
плодови отпосле немаат пазарна
вредност. Овие инсекти поседуват
устен апарат за бодење и смукање
на соковите од растенијата. Убодите
од штетникот воглавно се наоѓаат
непосредно на надворешниот дел
на плодот или под кората. Овие
плодовинесеформирааатнормално,
побелуваат,иимаатгорчливвкусиво

текот на вегетацијата отпаѓаат од
растенијата.Интензивната појава

на смрдливката се појавува најмногу
поради глобалното затоплување.
Нивното размножување се повеќе
сепроширува,штозначиво текотна
следнитегодиниможедасеочекуваат
уште поголеми појави на тој инсект,
кадештетитеќебидатуштепоголеми.
Овој инсект нај активен е во месец
август.Воминатоатоштетитеодовој
инсект биле незначителни, но во
последнитедвегодиниавоследните
години се очекува да направат
значителни штети во растителното
производство, посебно во делот на
интегралнотоиоганскопроизводство.

 Заштитта е доста тешка, бидејќи
за таквиот инсект на пазарот не се
понудени специјални препарати-
инсектициди.

Напомалиповршиниможедасеврши
рачно отстранување или собирање
на инсектот, но задолжително треба
да се применува биолошка контрола

на бројната состојба по растение. Со
применанаинсектицидинемаголеми
резултатибидејкисмрдливкатаедоста
отпорна  или резистентна на таквите
инсектициди нормално внимавајки
при употребата на каренцата на
дејствувањенаинсектицидот.

Најповеке се среќава во близина на
шуми ,паркови покрај реки.Инсектот
не е опасен по човековото здравје,
меѓутоа не е препорачливо за
контакт со голи раце бидејки тие во
самоодбрана испуштаат смрдлива
состојка непријатен  мирис  кој е на
база на алкохол и може да причини
иритацијанакожата.Постојатповеќе
типови на смрдливки  но кај нас
најзастапена е зелената смрдливка.
За заштита на домакинствата
препорачливо е поставување на
мрежи (комарници). Најголеми
непријатели на смрдливките им се
птиците, бидејќи ги користат како
храна.

СМРДЛИВКА
Пишува: Дипл. Зем. Инж Стојан Глигоров

12|МОЈАЗЕМЈА Смрдливката не поднесува мирис на лук и нане, што 
може да се искористи во борба против неа.



Досега оревот кај нас многу малку е
одгледуванвонасад,папорадитоаи
назаболувањатанеимепосветува-

ноникаквовниманиебидејкизастапеноста
бешенанивонапоединечнирастенијакои
беа препуштени во опстојувањето исклу-
чивонаприроднаодбраностинанивниот
имунсистем.Носоподигањетонановите
насадисооревиодувозенсаденматеријал,
зголемена густина на насадот, во одре-
дени случаеви подигање во несоодветни
микро- почвено-климатски услови, ќе се
создаваатусловизапојаванаболестикои
предходнонегозагрозувалеодгледување-
тонаоваакултура.Едниодболеститекои
потенциално можат многу да го загрозат
одгледувањетонаореoвата  култура,ина
коиприсуствотокајистатаевеќеутврдено
вонекоиземји,аиститесекакосеприсутни
кајнаскакокајдивитерастителнивидови
(бука,даб,бреза)истотакаинаоревот,но
можеби официално се уште непотврдени,
се болеститепричинети од странана бак-
териите  од родот ЕРВИНИА со видовите
Erwinia multivora, Erwinia nigrifluens и
Erwiniaamilovora

ЕРВИНИА МуЛТИВОРА или Бакте-
ријална воденка- Erwinia multivora

Болеста по манифистираните симптоми
како што се: слаб пораст, претворање на
новозасадените млади садници во грму-
шки, одумирање на едно и двогодишни
гранчињапа,иподебелистебла,појавана
рак-ранипогранкитеистеблотомногучес-
топогрешносепоистоветуваатсосимпто-
митеодизмрзнувањатапредизвиканиод
зимскистудови,астанувазбортокмузаова
болест.Појаватанасимтомиодоваболест
можедабидеразличнаиевозависностод
возрастанарастението,годишнотовремеи
стадиумотдокојсеразвила.Воесенипро-
летсезабележуваатпозаболенитегранки
црни траги и петна од исушена течност.
Подовиецрнипетнакоиможатдабидатсо
различнаголемина,коратастанувамокраи
изумирадокамбиумот.Истотакаизумира
икамбиумотидрвесината.Понекогашна
заболенотоместосепојавуваатиздолжени
пукнатинисодолжинаод5-50см,паипо-
веќе.Поосновнотостебло,какоипопоста-
ритеипомладитедвоитригодишнигранки
многучестоможедасевидатвдлабнатини
соразличнадолжинакоибочносеиздуени
авосрединатаскоросекогашимаатпукна-
тина-расцепнатинаирак-ранинакората,и
водрвесинатаподнеа.Воповеќетослучаи
развојотнаовиерани појдуваоддрвеси-
ната преку кората на надвор. Дрвесината
востеблотоигранкитеесотемнокафеава

бојадуриицрна,мокраисокиселкастми-
рис. Таквамокра темнокафеава дрвесина
подкоратаможедасевидидуриивоедно
идвогодишни гранки. Срцевинатана ед-
ногодишните гранки понекогаш  може да
биде мокра и темнокафеава. Мократа др-
весинавоглавнотостебломожедазазема
различни места и расположеност. Во по-
веќетослучаинееограниченаодгодишни-
тепрстениие,сонерамникраеви.Доколку
гозафатиланадворешниотгодишенпрстен
доаѓадораспукувањена коратаиодпук-
нотинатаизлегувацрнатечност,авокората
сеобразуварак–рана.Коратаикамбиумот
стануваатмокрии одумираат.Одумрената
дрвесина под кората исто така има црна
боја.Вомладитенасадимногучестосена-
бљудуваугинувањенаедноидвeгодишни
гранчиња.Аконаесенилинапролетсепре-
сечатовиегранчињаподзаболенотоместо
воповеќетослучаиќесенаиденамокраи
кафеавасрцевина.Вопочетокот  навеге-
тацијатаможедасезабележисопоголеми
должинипоцрнета мртва корана еднои
двогодишните гранчиња навлезена скоро
до камбиумот. Понекогаш кората црнее и
умирасамопоповршинскиотслојбездаго
засегнекамбиумот.Оваеврзаносовреме-
тоназаразата.Доколкузаразатасеслучила
напролетсонастапувањетоналетотораз-
војотназаразатасепрекинуваиистатане
може да достигне подлабоко во внатреш-
носта.Карактеристичнозамладитенасади
сооревештооревотнеможедаформира
главно стебло бидејки постојано се грани
претварајкисевогрмушка.Причинителна
овааболест бактеријатаErwiniamultivora
ераспространетаподивитешумскивидо-
ви–бука,ела,дабидр.аодстрананаекс-
пертитевоодредениземјиеизолиранаод
семето, пониците, расадот, кората и дрве-
синатанаореовотодрво.Во текотнараз-
војот на заболувањето второ-појавен при-
дружникие,игабатаDothiorellagregaria
како причинител  на слични симптоми и
којасепојавува ,откакоткивотоевеќеза-
разено со бактеријата. Развојот, начинот
на заразувањеи распространувањето  на
бактеријатасеуштенее,доволноразјаснет
ноеутврденодекапрестојотнабактеријата
евозаразенатадрвесинаиматериите–со-
единенијата кои ги  произведуваво текот
на нејзината дејност го загрозуваат или
оневозможуваатживототиразвојотна за-
разеноторастение.Развојотнабактеријата
изаболувањетосеодвивасамовопролет,
есениевентуалновотекотназимаакоис-
татаетопла,новотекотналетоторазвојот
езапрен,инесеодвива.Еденодначините
назаразувањееодзаболениотделипре-

ку местото каде бил прикрепен листот во
текотнаесентапредипонеговотоопаѓање
штоукажувадекаистовременоилистотсе
заразува. Овој начин наширење на оваа
заразасесметакаконајважен,иаконесе
исклучува иширење  со инсекти. Заразу-
вањетонапоницитеисадницитесеодвива
прекусемето-оревот,анасамотосемеод
болното ореово дрво и од почвата. Зафа-
тениотодзаразасаденматеријалнедава
иднинанановоподигнатиотнасад.Одова
можедасекажедеказаподигањенана-
садсооревипотребноесадниотматеријал
даебезприсуствоназаразаодоваабак-
теријаодносноистиотдабидепроизведен
подстрогоконтролираниусловиидаеиз-
раснатвосаксииодпочетокдокрајзаради
одбегнувањето на механички оштетувања
на коренот правени со ножици, лопати и
др.во текот на нивното производство (ва-
дење,транспорт,пресадување).Доколкусе
користат класично произведени садници
интервенциивоодноснакоренотможеда
сесостојатвоскаратувањенакрајнитеде-
ловинамалитекоренчињабезбилокакви
засегањанаглавниоткорениостанатите
подебеликоренчиња.Предсамотозасаду-
вањепотребноекореновиотсистемдасе
потопи5-10минутиво1%воденраствор
на бакарен сулфат ( CuSO4·3Cu(OH)2) или
ретко-кашеста глина во која 5%е син ка-
мен. Изборот на отпорни сорти на оваа
болестможедабидеповаженодбилокои
другиособеностипосорта.Направените
грешки со садниот материјал понатаму и
сортитенесеисправаатбидејкирезултатот
можедабидеакутноилихроничнозаболен
насадодкојнемаштодасеочекува.

Бактеријата Erwinia nigrifluens по биоло-
гија,сиптомиипатогеностемногуслична
набактеријатаErwiniamultivoraинејзино
присуство е утврдено во Италија како на
постарите ореови растенија,така и во ра-
садниците. Разлики постојат во одредени
продукти од нивниот метаболизам. Мер-
ките за превенирање се исти како и кај
Erwiniamultivora.

Бактеријата Erwinia amylovora (Burill.)
Com.S.A.Bеболесткојаскоровопотпол-
ност го оневозможи одгледувањето на
крушавоМакедонијаигозагрозуваодгле-
дувањетонадругитеовошнивидови.Како
штовеќепрактиката јаимаувиденосери-
озноста на опасноста од овој патоген кај
крушата,јаболкатаидуњатаистотакатак-
васериозносттребадасеимавопредвид
ивоодноснаоревоткакокултура,какоод
неа,такаиодпредходноспоменатитедве.

ОвОштарСтвО

ЕРВИНИИ КАЈ ОРЕВ
Пишува: Дипл.земј.инж Ванчо Захариев
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ДА СЕ ИЗБОРИМЕ СО 
СТЕРЕОТИПИТЕ,ОД 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
ХРАНА СЕ ЖИВЕЕ 
уБАВО

НаСЛОвНа СтОрија

14|МОЈАЗЕМЈА

Пишува: искра Коровешовска фотограф :благојче Најдовски

Имам речиси 25 години, го од-
брав земјоделието за моја
професија и нема мисла што

можедаме одведе надвор од држа-
вата,тукаемојатаиднина,сожарно
испокојствоистовремено,гопочнува
разговоротсонасмладиотИванМар-
ковски. Дипломиран агроекономист,
речисипредкрајсопостдипломските
студиипоменаџмент...сетоовазвучи
неверојатнозамладомомчекоеспо-
ред сите свои предиспозиции-пред
се физички, би можел да се снајде
најверојатнобилокадевосветот,но
занегоМакедонијаеизборот.
Тука посветено работи на развој и
надградбанасемејниотбизнис–жи-
винарската фарма „Фреш Фарм“ за
производство на свежи јајца. Стану-
вазборзаеднаоднајстарите,првите
одовојтипнамакедонскотоподнебје,
формиранадалечната1982годинаод
дедотонаИван-таткотонанеговата
мајка. Во време кога било исклучи-
телнотешкодасебидевизионерза
сопствен бизнис, кога државата се
реорганизирала,воеднотурбулентно
време на приватизација, дедото на
Иван решил да истрае. Подоцна се
вклучуваинеговиотзет–таткотона
Ивани заедно гоминуваат нималку
лесниотпатзадастигнатдотука–да
имаат огромна фарма со 30 илјади
кокошки несилки и да произведу-
ваатречисиисто толку јајцадневно.
Сегафирматаеворацетенатретата

генерација:Иванно занекоевреме
целосноќесепосветиибратототкако
ќегизавршистудиитезабезбедност
приработа. „Гледамеда успеемеза-
едно,тоаеклучот“велиИван.

„Гледам иднина, 
работам на неа“

До локацијата на фармата во скоп-
скиИлинден не однесе личноИван.
Имавме впечаток дека разговараме
сомладомомчесоапсолутноевроп-
ски вредности на однесувањеи кул-
тура, образование, а на македонско
тло.Веливремеезанадминувањена
стереотипитекајмладитедеказемјо-
делиетоемачно,нечистоидекасите
треба да се правници или економи-
сти.
-Гледамиднинавооваагранка, хра-
натаенештобезкоештонемадамо-
жеме.Воземјоделствотоимаиднина,
акосеменаџираправилно,сеработи
одговорно.Секојоднасморадајаде,
хранатаеденденќебидепроблем,со
порастотнапопулацијата,аодземјо-
делствоможедасеопстои,дасежи-
вее убаво. Постојат стереотипи, оти
оваесекторкадештоработатанеево
канцеларија, се работи на терен, во
работнички алишта, некогаш мири-
са.Нотоасестереотипииморадаги
надминеме.Еденодначинитеепре-
купозитивнииличнипримери,вели
Иван додека стигнуваме на плацот.
А таму не дочека чиста и совреме-

нафарма.Имапетнаесетвработени,
четириобјектинаподваспрата,или
вкупно8.Петоднивсехалинамене-
тизакокошкитенесилки,авотрисе
одгледуваат јарки (подмладокот од
несилките). Не послужи со кафенце,
непрестајно говорејќи со љубов за
фармата. Наскоро планираат да ја
преселат. Иван е убеден дека ќе го
реализиранеговиотпланданаправи
уште поголема и помодерна фарма
чиј капацитет ќе биде производство
на 100 до 120 илјади јајца. Веќе те-
чатфазитезапреселувањенановата
локацијасо400процентизголемено
производство и со имплементирани
стандардинаЕвропскатаУнија.

25-годишниот иван марковски- постипломец и сопственик на фарма на јајца

Работниот ден на Иван почнува во 7 часот. Некогаш успева да заврши и за 8 часа, но 
често останува и по 10-12 часа. Работното место не му е во канцеларијата која се наоѓа 
на самиот плац на фармата, туку постојано е на терен, најчесто во делот за продажба и 
комерција, но секако и во производството. 



„Произведуваме 
доволно јајца, увозот е 
удар за македонското 

производство“
Работниот ден на Иван почнува

во 7 часот. Некогаш успева да завр-
шии за 8 часа, но често остануваи
по10-12часа.Работнотоместонему
е во канцеларијата која се наоѓа на
самиотплацнафармата,тукупостоја-
но е на терен, најчесто во делот за
продажба и комерција, но секако и
во производството. Последното е
речиси целото автоматизирано: хра-
нењетонакокошките,собирањетона
јајцата, па се до селекција и класи-
рање.Гипосетивмехалите задани
гообјаснипроцесотнапроизводство
–одкокошкадојајце.

-Процесот започнува со набавка
на еднодневни пилиња, или од др-
жаватаилиодземјитеодсоседство-
то. Тоа се јарките кои се чуваат до
16 недели во специјални услови на
температураиливлагаи специјална
храна. Температурата е менлива во
зависност од растењето на пилето,
повисока е во првите денови, околу
35степени.Пилињатасеспецијални
хибридисовисока генетиканамене-
тистриктнозапроизводствонајајца-
односнонеможедасе јаденивното
месо.Вотие16неделинемапростор
нафармеротзагрешка,несмеедасе
случидападнетемпературатаилида
немадоволновлага,објаснуваИван.
Додавадекахранатасеменувакако
шторастат.Напочетокотважноеда
имат.н.стартерхранабогатасовита-
миниикомпонентизадабидатздра-
ви.И храната ја прават сами.Нејзи-
ниотсостависклучивогонабавуваат
од македонски производители. Се и
само од македонско потекло, гордо
објаснуваИван.

- Имаме сопствен млин, а мате-
ријалот го набавуваме од домашни
производителинапченка.По16тата
неделајаркитесеставаатвообјекти-
те за производство на јајца, каде
остануваат до 1,5 година, и дневно
речисисекојакокошканосипоедно
јајце. Режимот на светлост што го
диктира човечкиот фактор во хали-
теимпомаганакокошкитедавидат

когаедење.Халитесечистатеднаш
годишнопрвомеханички,соводапод
притисок, па со пареа и дезинфек-
ционисредства.Ониекадесенаоѓаат
јаркитесечистатнасекои3месеци,
на истиот начин. Амбалажата и таб-
литекадесередатгиправимесами
од рециклирана хартија. На крајот
јајцата се пласираат на домашниот
пазар а главни потрошувачи се су-
пермаркетите, слаткарите, хотелите,
рестораните, сендвичарите, објасну-
ва Иван со голема посветеност. Но
производниотпроцеснеенајкомпли-
цираниотдел,велитој.Увозотодре-
гионот,најмногуодСрбија,штоеоо-
возможензарадислободниотпазари
ЦЕФТАдоговорот,предизвикувауда-
риврздомашнотопроизводствоиако
Македонијаимадоволнојајцаинема
воопшто потреба да внесува однад-
вор.Тоанајчестосеслучувазавреме
наВелигден.

- Тогаш вештачки да ја одржува-
меценатанапазарот,сотоаштодел
од фармите извезуваат во Грција и
Бугарија. Дневното производство во
земјаваемилионјајцанаден,иовае
иповеќеоддоволно,нозарадиконку-
ренцијатаоднадворморамеда јана-
малимеценатадомазаданеостанат
вишоци, оти овие јајца се конзумни
панесмеатдолгодаседат,објаснува
Иван.Низсмеадодавадеказатоаза-
вршил агроекономија – бидејќи про-
дажбатанеможедасеавтоматизира
инеопходноезнаење,заразликаод
производството кое веќе тој и цело-
тосемејствогознаатвомалпрст.Но
тука не завршува неговата дејност.
Иван сака да делува секторски во
креирањето на јавните политики за
унапредувањенаживинарството,.Тој
еактивенчленвоНационалнатафе-
дерацијанафармери,којагопредло-
жизачленвопотсекторсктагрупаза
живинарство во Министерството за
земјоделство,кадештоеи претсед-
ател на потсекторската група за жи-
винарство, како и на Националната
асоцијација на живинари. А негови-
отстремежедасеприближимекако
држава до европските стандарди,
според кои, на пример, на младите
фармери - синови и ќерки на осно-
вачите,државитеимплаќаатпо100
илјадиеврасубвенциизапреземање
набизнисот.Неиспраќасопоракадо

ситемладидекатребадагиискорис-
тат домашните фондови ама и перс-
пективните, на ИПАРД програмата,
отиможностипостојатмногу.

125 денари 
субвенција по однесена 
кокошка во кланица е 
солидно, но секогаш 

може подобро за 
живинарите

Оддржавнитемерки во овој сек-
торзасеганеможамдасепожалам,
велиИван.Субвенционирањетоепо
125 денари од однесена кокошка во
кланица,откакоќезавршинејзиниот
животенвек,пооколу1,5година.Ова
едоволнозадаможедасепокријат
пропратните трошоци како вакцини-
рањетонакокошкитеизаштитатаод
штетници и болести. Сепак секогаш
постои можност за интервенција во
цената за дополнителна заштита на
кокошкитеиуспехзанас.

-Се поставуваат мамечки места
како за глодари така и за инсекти.
За среќа до сега не се има случено
болестилиштетникотиангажираме
фирмакојаработинабиосигурноста.
А таа се обезбедува преку поставу-
вањемамцизаглувци,птициоднад-
ворпаиинсекти,додаваИван.

фотограф :благојче Најдовски

НаСЛОвНа СтОрија25-годишниот иван марковски- постипломец и сопственик на фарма на јајца
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СуШЕЊЕ НА 
ЈАБОЛКА
Пишува: проф. д-р Љупчо михајлов, проф. д-р виолета димовска, проф. д-р фиданка илиева, м-р васко Златковски

ОвОштарСтвО

Под поимот подготовка на  ја-
болкатазасушење,сеподраз-
бираат низа различни постап-

ки кои  се спроведуваат со цел до-
бивање на краен производ со што
подобар квалитет. Која постапка ќе
се применува  зависи од видот на
плодот. За сушење на јаболката е
потребна температура која се дви-
жи помеѓу 30 и 70º C. Предолгото
сушењенанискатемпературатреба
да се избегнува, бидејќи на јабол-
катаможеда се створимувлапред
дасеисуши,патаквотоовошјенема
дабидезаупотреба.Јаболкитеисто
така,нетребадасесушатнипребр-
зонависокатемпература,бидејќиќе
дојдедоразградувањенакорисните
состојки, ќе се забрза оксидација-
та,асувотоовошјеќебидепомалку
вкусно.Времетонасушењенајабол-
катаеусловеноодтемпературатана
воздухотзасушењеиколичинатана
водавосвежитејаболка.Пониските
температурирезултираатсополесна
боја на месото, но го продолжуваат
времетраењето на постапката. Вре-
мето на сушење на температура од
50-60ºCе6-8h.

ТЕХНОЛОШКАТА ПОСТАПКА ЗА 
СуШЕЊЕ НА ЈАБОЛКАТА СЕ  СОСТОИ 

ОД  СЛЕДНИТЕ ОПЕРАцИИ: 

z прием (берба, транспорт, мерење,
анализа)
z складирањенасвежотоовошје
z подготовка (пребирање, отстрану-
вање на рачките, миење, лупење,
сечењенакруговиибланширање)
z отстранувањето на рачките од ја-
болката,сеобавуварачноилима-
шински
z миење – јаболката задолжително
семијат соводаподпритисоклу-
пењеивадењена семките задол-
жителен начин на подготовка на
јаболкатапредсушење
z сечењенакруговисодебелинадо
4mm.-бланширање–севршисо
помошнаводенапареаилисопо-
топувањеворастворNaOH.
z сулфурирање – се врши во посеб-
ни комори, во кои согорува чист
сулфур. Оваа подготовка треба да
госпречипотемнувањетонајабол-
ката. Сулфурирањето на сечените
круговијаболка,есовреметраење
од15–30минути.
z Сушењевокоморни,тунелски,со-
ларнисушнициисушењеналента
z Складирањенаисушенатајаболка

НАчИНИ НА СуШЕЊЕ НА ЈАБОЛКА

Јаболките  се сушат на различни
начини,тукасеопишанипостапкитеза
сушењенасонцеисушењенајаболка
во сончеви сушници. Како изгледа
сушење на сонце? Сушењето на
хранатаемногуедноставна,дамнешна
вештина.Овојметодемногудостапен
и е најупотребувана  технологија за
обработка на храната. Се уште се
користи истиот традиционаленметод
–сушењенасонце (наотворено)–за
овошјетоизазеленчукот,којсесостои
од распоредување на плодовите на
некакваподлогаинивноизложување
на директна сончева светлина.
Сушење на сонце е возможно во
региони каде што во една просечна
година, временските услови ќе

дозволатхранатадасеисушиведнаш
по бербата. Основни предности
на ваквото сушење се ниските
инвестициони и работни трошоци,
како и минималните потреби од
стручни знаења. Главни недостатоци
наовојметодсеследниве:загадување;
грабнувањаилиоштетувањаодптици,
стаорци или од инсекти; бавно или
испрекинато сушење; незаштитеност
од дождили роса, кои ги мократ
продуктите; се создаваат услови за
појава на мувла и крајниот резултат
може да биде висок процент на
влажност;низокипроменливквалитет
напроизводитепорадипресушување
или недоволно сушење; се зафаќаат
големи површини; напорно, затоа
што продуктите треба да се вртат
или поместат ако заврне; директната
изложеност на сонце го намалува
квалитетот (бојата и содржината на
витамините) на некои видови овошја
и зеленчуци Понатаму, сушењето
на сонце зависи од фактори што не
може да се контролираат, па не се
очекува производство на еднакви и
стандардни производи. Квалитетот
на јаболката исушена на сонцеможе
да се подобри со намалување на
димензиите на парчињата, сушење
наподигнатиплатформи,покриенисо
мрежаилисогазазадасезаштитатод
инсектииодживотни.

Сончевите сушници работат со
бесплатна енергија – сончева, со
нејзиноактивноипасивнокористење,
со што добиваат на ефикасност и
економска прифатливост. Друга
поволност е тоа што сончевите
сушници во зимскиот период (кога
не се користат за сушење) може да
се користат задругинамени.Поради
тековните трендови на зголемување
на цените на фосилните горива и
несигурноста во однос на идната
цена и расположливоста, примената
на сончевата енергија во блиска
иднина во преработката на храната,
најверојатноќесезголемииќестане
поекономична.
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ПРЕДНОСТ НА СОНчЕВИТЕ  
СуШНИцИ 

z интензитетот на сончевото зра-
чење во нашето поднебје е најго-
лемводоцнапролет,летоиворано
есенскитеденовикогаевремеза
средување на земјоделските кул-
тури
z ушење на различни растителни
материјалиовошје,зеленчук,леко-
вито,ароматични изачинскирас-
тенијазголеменинтересзасушен
растителенматеријал,какокајнас
такаивосветот
z овие култури се одгледуваат по-
далекуодурбанитесредини,при
што е отежнато доставувањето
на течно или цврсто релативно
скапогориво
z потребаодзаштеданаенергија
ииндиректенначиннасушење
z поголемделодматеријалот по-
слебербатаморадасесушисо
целдасезачуваквалитетот
z сепоголемипотребизачистатех-
нологија и квалитетно исушени
производи единствена и најго-
лемаставка,прикористењетона
сончевитесушнициевредноста
наинвестиционитетрошковиза
изработканаистите 

Од економски и еколошки аспект,
сувиот  (исушениотпроизвод)добиен
со сушење во сончевите сушници е

значително  конкурентен во однос
на производот добиен со сушење во
сушници, кои какоизворна енергија
користат класични горива Сите
горенаведени причини довеле до
идеја и потреба за нови решенија а
тоа се подвижни, соларни, коморни,
еколошки универзални сушници за
сушење на растителен материјал.
Сончевите сушници овозможуваат
најповоленприемнасоларнаенергија,
квалитетносушенматеријализаштеда
наенергија.

чИПС ОД ЈАБОЛКА 
Релативноновпроизводственпроцес.
Се добива по пат на третман на
сушењенатемператураод65°C,вокој
се извлекува водата од јаболката на
5-7%соцелдасепостигнекрцкавост
на производот. При неповолни
надворешни услови, температурата
на воздухот треба да биде 68-70°C -
како услови кои преовладуваат во
доцна пролет, на собна температура
од  20-25°C и висока релативна
влажност на воздухот - ако овој или
претходниотденималодожд.1.Избор
на јаболка и миење на јаболката: за
производство на чипс треба да биде
чиста и неоштетена . 1 кг чипс = 8-9
кг свежи јаболки 2.  Отстранување

на семките 3.Сечење јаболките  на
кругови + ставање на  сечената
јаболка  во аскорбинска киселина.
Јаболката се става во аскорбинска
киселина, бидејќи во контакт со
воздухот, јаболкото потемнува,
односно оксидира. Јаболките  треба
дасечуваатворастворот3-5минути,
во зависност од концентрацијата на
растворотидебелинатанапарчиња,а
потоасецедатисередатнаносачот
за  сушење. 4. Редење на јаболката
намрежизасушење.можатдабидат
допрениеденоддруг! 5.Ставањена
мрежатавосушилницаивклучување
на сушилницата(15ч / 65 ° C / 50%
влага)Параметри6.Вадењеначипсот
одсушилницата7.Пакувањеимерење
8.Вакумирање(затворањенакесата)
9.Декларација10.Продажба

Веднаш по сушењето, тие мора да
бидат спакувани во херметички
пакет за да не се апсорбира влага
од воздухот. Во контакт со околниот
воздухсодржинатанавлагавочипсот
можедасезголемиза15до20%,асо
тоајагубисвојатакрцкавостисвежина.
Чипсот од  (дехидрирани)  јаболка е
богат со: јагленохидрати, пектини,
целулознивлакна,калиум,витаминиА,
БиЦиорганскикиселни(јаболковата,
лимоновата, мравјата и карбонската
киселина).
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ПРОИЗВОДСТВО 
НА МАЏУН

Пишуваат: Проф. др. виолета димовска
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Маџун е традиционален произ-
вододгрозје,којиметогодо-
билоодтурскиотзбор"macun",

штозначигустосвареноовошјесои
безшеќер. Се добива со варењена
бистар гроздов сок-шира на темпе-
ратура од 80оС до концетрација на
шеќеротод580-680г/л.Потекнуваод
времето кога на балканот било фор-
мираноосманлискотоцарство(од15
до 19 век). Во овој период исламот
(верскарелигија)забрануваконсума-
цијанаалкохол,авопроизводството
на грозједоминираат трпезнитесор-
ти од кои се произведувало маџун,
слатко од грозје, а грозодвиот сок-
ширакакотечностбогатасошеќерсе
користелизапроизводствонаслатко
одтиквапознатокако"р’чели".Исто
така,возимсмиотпериодединствен
изворнашеќерзаправењенаслатки
колачиемаџунот,аодовојпериоди
денесепозната"арвенија"(посенколач).

Какосуровиназапроизводствона

маџунможедасекористигроздовсок
одвинскиитрепезнисорти.Бидејќи
маџунот е производ со признак на
традиционаленпроизвод,штозначи
примената на технолошки постапки
(третирањасопрепарати)требадае
сведенанаминимум.Гроздовиотсок
треба да е бистар за да во текот на
чувањетонедојдедопојаванаталог
кој го нарушува како визуелниот ка-
рактертакаиквалитетотнамаџунот.
Заподобарквалитет,времетонаод-
војувањенагроздовиотсоктребада
ештопократкосоштобисеспречила
појаватанаоксидацијаиможностаза
почетокнаферментација.

Маџунот е со оригиналел вкус и
специфичнаароманасортата грозје
од која се произведува. Тој е богата
ризницасомногухранливисостојки
пред се природни шеќери од кои
доминира гликоза и фруктоза, што
целосно го заменува рафинираниот
белшеќер.Содржимногуминерални

материи,танини,органскикиселини,
високоенергетскисуптанцииитн.

Маџунотепроизводсододадена
вредност на почетната суровина од-
носногрозјето.Зошто?

Затоаштопродажнатаценана 1
кг грозје се движи од 10-20 денари
во зависност од сортата и намена-
та (винскии трпезни), апродажната
ценана1 lмаџунседвижиод400–
600денари.

Од сортите кои се одгледуваат
кај нас, најдобра суровина се сорти-
те: вранец (винска сорта), кардинал,
афус али, мускат италија (трпезна
сорта),мускатхамбург,мускатотонел
и темјаника (мускатни сорти). Сите
овиесортисесоспецифичнисортни
карактирстики кои влијаат на пови-
сок квалитет на крајниот производ-
маџунот.
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 Бербанагрозје

Грозјетоможедасеберевоте-
котнацелиотден,нонајдоброево
попладневнитечасовиинесмееда
сечуваповеќеод5-6часадопре-
работката.Содржинатанашеќерот
треба да е во границите од 230 –
260g/l.

Гмечење(ронење)нагрозјето

 Се врши со рачна или елек-
трична гроздомелачка, при што
гроздинкатасеодвојуваодзрната
иседобивагроздовакаша.Таасе
префрлавочистсадкојесокапа-
цитет(зафатнина)адекватеннако-
личинатагрозјекојасегмече.

За добивање на поголем ран-
деман (количина на шира од од-
редена количинана грозје), запо-
добраекстракцијанабојаиароми
вогроздоватакашаседодаваати
пектолитички ензими односно ен-
зимот пектиназа во количина од
1.0–2.5ml/100kg/грозје.

По2-3часа,одгроздоватакаша
се издвојува гроздов сок –шира и
се префрла во друг чист сад чија
зафатнина (волумен) е адекватна
наколичинатанаширата.

Бистрењенаширата

Бистрењетонаширатаепроцес
наталожењенацврститечестички
на дното на садот. За да добиеме
што побистра шира, неопходно е
даседодаде1.0-2.5ml/100lшира
ензим, при што температурата на
ширата мора да биде пониска од

15оСвопериодод10-12часа.По-
тоа,бистраташирасеодвојуваод
талогот и се префрлува во садот
каде ќе се вари. Температурата е
многуважнаиодаспектштоспре-
чува дазапочнепроцесотнафер-
ментација.

Препорака:грозјетодасебере
вопопладневнитечасови,веднаш
дасегмече,одвојувашираииста-
та да се бистри во текот на ноќта
когаитемпературитесепониски.

Варењенашира

Варењето на ширата е процес
на испарување на водата на кон-
тролиранатемпературадонивона
одредена концентрација на суви
растворливиматериивочијавкуп-
на содржина шеќерите учествува-
атсонад90%.

Се изведува во чисти садови
каденемаопасностодр’ѓосување.
Садовите треба да се со широко
дноиширокотвор, односно со го-
лема допирна површина при што
испарува поголема количина на
вода од ширата за пократок вре-
менскипериод.Заоваможедасе
користиразличенвиднаенергија
како дрва, електрична енергија
и плин, но важно е даможеда се
котролира до ниво од 80оС (дозво-
лено е варирање од +- 5оС). Како
најпрактичен и најефтин извор на
енергијаеплинот.Вотекотнаовој
процес, ширата треба повремено
дасемеша,сесоцелводатаодши-
ратадаиспарувапобрзо.Времето
на испарување на водата зависи
од количината на шира и содржи-
ната нашеќер во неа. Искуствата
покажуваат дека од 100l шира до
содржинаод580-680g/lшеќерпо-

требное6-7часа.Најчесто,авоза-
висностодсодржинатанашеќерот,
од одредна количина на шира се
добива1/3маџунилипоконкретно
од 100l шира се добива околу 30l
маџун.

Зошто треба температурата да
сеодржувананивоод800С?Затоа
што на повисока температура, до-
аѓа до карамелизирање на шеќе-
ритеипојавананепријатенмирис
игорчливвкус.

Пакувањеискладирање

Маџунотедолготраенпроизвод
којсепакуваискладирабездода-
вањенаконзервансиидругиади-
тиви. Традиционално се чувал во
садовиодпеченаглинавоподрум-
ски простории каде и температу-
ратаеконстантнаилисомалине-
значителни варирања во текот на
цела година. Денес, амбалажата
одстаклоиманајширокаупотреба
од хигиенски аспект, не создава
токсичниматерии,недавамириси
енепропустливазамикроорганиз-
ми,гасовиитечности.

Запакувањенамаџунотсепре-
порачува стаклена амбалажа-те-
глисопомалазафатнинаи тоаод
350–700ml,аформатаепоизбор
напроизводителоти во согласнот
со трендовитенапазарот.Теглите
потребноедабидатчистиистери-
лизирани. Полнењето во тегли се
вршиведнашповарењето,соцел
да се задржат сите органолептич-
ки својства (боја, мирис, вкус). Се
чувавопросториикадеимамекон-
стантна температура и на темно,
бидејќи стаклото како материјал
реагиранасветлина.

Студиски кружок "Тимјаник"
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СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ
 И СЕИДБА

Семетособраноодприродатапокажу-
ванисконивона‘ртењекаковолабо-
раторискитакаивоприродниуслови
(’ртливоста е само околу 5%). За по-
добрувањенапроцесотна ‘ртење,се
применуваат најразлични третмани.
Најдобри резултати се постигнати со
третирање на семето (со еднократно
прскање)сорастворинагиберлинска
киселина (1 и 1,5%) и бакар сулфат
(0,001%)што гозголемуваатстепенот
на’ртењедо80%(можедасенајдево
земјоделските аптеки). По третманот,
семеновиот развој се карактеризира

со поинтензивен раст на корењата,
стеблатаилистовите.Сепрепорачува
култивирањето да биде главно пре-
ку засејувањесосеидбанаотворени
простори во семенски расадници на
есен и во пролет, во периодот фев-
руари-март. Семињата бавно ‘ртат и
потребна им е стратификација. Стра-
тификацијапретставувапроцесвокој
семетосечувавопесокнанискитем-
ператури(околу0до+4оС)вовремеод
3-5 дена.Просторот помеѓу редовите
требадаизнесува10cm,адлабочина-
танакојасезасадуваатсемкитеоколу
1-2 cm. Потребно е околу 3 g страти-
фицираносемена1m2почвенаповр-
шина.Потребнотоколичествосемеза
производствонапосадоченматеријал

за1декар(1000m2)можедабиде250-
400gсеме/декар,задасезасејат10
-12m2леизапроизводстонапосадо-
ченматеријал.Поизвршенатасеидба
на семето во леите, засеаните повр-
шинитребаредовнодасенаводнува-
ат. Поретко, сеидбата е возможно да
се изврши со засејување на полиња-
татокмупредпочетокотназиматана
доброподготвенапочва.Садницитесе
расадуваатвопролет(мај)илинаесен
(октомври) во производствени парце-
лисопросторпомеѓуредовитеод50
-60cmипомеѓурастенијатаворедот
40-50cm.Растенијататребадабидат
редовнонаводнуванииплевени.
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Вотекотнапрватагодинанасадотфор-
мирасамобазалниливчиња.Повтора-
тагодинанастануваредовноцветање
и плодонесување. Најинтензивниот
растна стебленцатаиформирањена
надземнатабиомасасезабележуваза
време на третата и четвртата година
од расадувањето на нива, кога бројот
нацветните стебленца значително се
зголемува,проследеносоинтензивно
разгранување. Производството на ис-
користлива биомаса (табела 4) до пе-
ттатагодинадостигнува242gсвежаи
93gсувахербапорастение.Приносот

од1декаризнесуваоколу1000kgсве-
жаи380kgсувахерба.Воподоцнеж-
ните години приносот бележи слабо
опаѓање

Кореновиот систем на култивираниот
чај е многу подобро развиен во спо-
редба со оној кој расте во природни
услови. По 4 години корењата дости-
гаатдлабочинадо55cm,анадземниот
дел со неговите цветни стебленца се
развива во форма на круг (огниште)
кој достигнува дијаметар и до75 cm.
Стебленцатаодформиранитеогништа
можеда се собираатеднашповтора-
тагодинаодзасејувањетоигенерално

двапатигодишновоследнитегодини
одпродуктивниотживотнарастението
(заразликаодприроднитепопулации),
на почетокот на цветањето на сон-
чево време. Собраните исечени рас-
тенија се транспортираат веднаш на
сушење.Сушењетосевршивотемни,
проветрени простории. Сушењето на
растенијата во вештачки сушилници
на температураод40°C,резултирасо
подобарквалитет.Од2,5kgсвежона-
браниделовиседобива1kgсувахер-
ба. Кај култивираните растенија анти-
бактерискотоиантивиралнотодејство
еистотакапотврдено.



ОвЧарСтвО

ВИСОКО 
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РАСИ НА 
ОВцИ
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Во нашата земја најчесто се одгледуваат овци што имаат постоечки 
карактеристики за нашето поднебје, кај кои периодот на лактација е 
150 дена со годишно производство од 75 литри млеко

Во нашата земја најчесто се
одгледуваат овци што имаат
постоечки карактеристики за

нашето поднебје, кај кои периодот
налактацијае150денасогодишно
производствоод75литримлеко.Ов-
ците со висок генетски потенцијал
за производство на млеко (аваси,
асав,источнофризиска,лакон)сесо
период на лактација од 180 дена и
млечностод260до350литримлеко.

АСАФ ОВцА

Оваарасанаовциеизраелскамлечна
расанаовци,којаесоздаденавосре-
динатана20–тиотвексовкрстување
наИсточнофризискатарасанаовции
израелскатаАвасиовца.Соогледна
тоадекаенастанатасовкрстувањена
две високоплодни раси на овци, ква-
литетот на оваа новосоздадена раса
е исклучително значаен за светската
популација на млечни раси на овци.
ИакоесоздаденавоИзраеловаараса
наовципорадисвојотгенетскипотен-
цијалипроизводнитекарактеристики
брзоепроширенанаевропскиоткон-
тинентиденескаемногузастапенаво
Шпанија, Португалија, Бугарија а во
понововремеивоМакедонија.Пора-
ди климатските промени кои доведу-
ваатдосушнилетасонискиприноси
наливадите,пасиштатаитревнитепо-
вршини,оваарасанаовцикојаепре-
диспонирана за поскромни барања
заисхрана,можедабидезначајназа
развојот на овчарството за производ-
ствонамлеко.

ОСНОВНИ ГЕНЕТСКИ 
И ПРОИЗВОДНИ 

КАРАКТЕРИСТИКИ
Асафераностаснаовцаипрвотојаг-
негодавана13месеци.Можедасе
јагни3пативодвегодиниизатоа
времедавапреку1,6јагнињаналег-
ло.Просечнатамасанапородените
јагнињаеоколу4,5кг.Возависност
од тоа дали јагнињата се одбиваат
веднаш или после два месеци, во
лактацијаможедапроизведеод450
до 1000 литри млеко. Млекото е со
високквалитет,сопросечна

масленостод7,2%млечнамаст.При-
растотна јагнињатаеоколу350 гр/
ден. Процентот на угинати јагниња
енизок,а јагнешкотомесо емногу
ценетоособеновоИзраелиземјите
од Блискиот Исток. Асаф овцата е
со силна конституција, со изразита
отпорност, прилагодливост и скром-
ност. Овците се крупни, со поголем
телесен обем со просечна телесна
масаод65до75кг,а овнитеод85
до125кг.Телотонаовцатаепокрие-
нособело,отвореноруно,составено
одшилестипраменигрубаволна,со
просечнопроизводствонаволнаод
2,5до3кгодовца.
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ЛАКОН ОВцА

Лаконот е позната и многу ценета
француска раса на овци за произ-
водство намлеко, која воФранција
е застапена со 10% од целокупната
популација на овци.Настаната е со
вкрстување на домашни овци пре-
дходноселектиранинамлечност,со
мериноовца,аподоцнаисоанглис-
катараностаснарасаСаутдаун.

Оваа раса на овци е најпозната по
високатамлечност.Овцитеволакта-
цијаод180до200денапроизведува-
ат просечно околу 200 литри млеко,
анајдобритегрлаидо400литрисо
просечнамасленостод7,5%млечна
маст. Млекото на лакон овците вог-
лавносекористизапроизводствона
познатото полномасно, тврдо овчо
сирење–рокфорт.

Лаконесреднокрупнараса,соцврс-
та градбана телотои силна консти-
туција.Телеснатамасакајовцитесе
движиод55до75кг,акајовнитеод

80до100кг.Телотоепрекриеносо
бело руно составено од кратки пра-
менисодолжинаод6цм.Просечно
од овца се добива 1,5 до 2 кг вола.
Од 100 овци во просек се добиваат
120 до 140 јагниња. Просечната по-
родилнамасана јагнињатаеод3,5
до4кг,соприрастод200грдневно
вопериодод јагнењедо тежинаод
14кг.Рандманотнагоенитејагниња
еод50до55%.Досегаоваарасана
овци не е извезувана од Франција,
новопоследновремеимаголемин-
тересвосветотзаовааовца.



24|МОЈАЗЕМЈА

Зимата е најтешкиот период во
животот на пчелите без разлика
што тие на земјата егзистираат

во изминатите 60 милиони години, и
се уште не се приспособиле успешно
да ја презимат зимата. Во зимскиот
период пчелите многу тешко се сна-
оѓаатбезпомошнапчеларот.Еденод
најголемите проблеми на пчелите во
зимаевлагатавокошницата.Таамно-
гу ги вознемирува пчелите, го слабее
пчелното друштво, го истоштува, раз-
болуваигоуништувавотекотназима-
таиранатапролет.Пчелитезимата ја
поминуваатзбиенивопчелнотоклубе.
Во зимскиот период на пчелното клу-
бе најголемо влијание имаат влагата
и температурата. Со температурата
пчелното друштво релативно добро
се снаоѓа без разлика колку е ниска
температурата,ноподусловдаимадо-
воленбројнапчеливоклубетокоина
дофатјаимаатпотребнатаколичинана
хранаииститесеослободениодболе-
стиипаразити.

Пчелитесегрижатзатемпература-
танасамотопчелноклубедоволно,а
остатокотодкошницатасезагреваили
лади во зависност од надворешната

температура. Треба да напоменеме
декадруштватакоиимаатповеќемед
тешко ја губат температурата околу
клубето,имупомаганадруштвотода
се справува со ниските темеператури,
што не е случај кога друштвото има
мализалихинамед,содругизборови
медот во кошницата претставува изо-
латориакумулаторнатоплина.

Во текот намесец декемвринема
потребаодзатоплувачкиматеријалво
кошницата  и истиот во овој период
можедапослужизалеглонаглувците
идругитенепријателинапчелитекои
сосвоетоприсуствоправатвознемиру-
вањенапчелите,асотоаиндиректно
трошење на поголеми количества на
мед што доведува до поголема влага
вокошницата.Потрошувачкатанамед
произведувавлагаитоа:насекои1000
грамамедкоипчелитеќе го конзуми-
раат сетроши982грамакислород,а
какорезултатнаоваседобиваи1200
грамаCO2иседобиваи750грамана
водавовиднаводенапареа.

Затоплување на кошницата од
горнатаибочнитестрaни требадa се
започнесопојаватанапрвотозимско

легло кое не треба да се случи пред
месецјануари.

Влагатавокошницатадополнител-
ноголадипчелнотоклубе,анатоапче-
литереагираатсоземањенапоголема
количина на храна –мед, а со тоа се
доведувадосоздавањенановавлага
вокошницата.Вомеѓувреметиезабр-
заногополнатсвоетодебелоцревосо
остатоциодхранасоштосеотваранов
проблемипојаваодноземозадоколку
нема топли денови за прочистување
на пчелите. Водената пареа која се
создава во клубето заедно со иско-
ристениот воздух кои според закони-
тенафизикатаседвижатнагорекаде
во допир со ладната поклопнаштица
се создава кондензација на водената
пареа и истата се претвора во ситни
капкинаводакоипаѓаатврзпчелите
кои го сочинуваат клубето, а како ре-
зултатнатоапчелитетрошатуштепо-
веќемедидоаѓадосоздавањенанова
влагаитакасевртивобескраенкруг.
Вакасоздаденатавлагавокошницата
несамоштоимсметанапчелитетуку
идоведувадомувлосувањенасаќето,
пергатаигоскиснуванеазпечатениот
мед,штооддругастранадоведувадо

ВЛАГА ВО КОШНИцАТА

ПЧЕЛарСтвО

Пишува: раде Каранфиловски
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зголемувањенатемпературатавоклу-
бето,асотоаидопоранозанесување
на матицата што може да биде про-
блемзапчелнотодруштво.

Зарегулацијанавлагатапотребно
е кошницата да има добра вентила-
ција, таа вентилација ќе ја обезбеди-
меакооставимегорноидолнолетои
акоимаотворна горниотделвокош-
ницата кој ќе минува низ хранилката,
мрежеста подница и поставување на
празен наставок под плодиштето. За
добра вентилација помага и вадење
наеднарамкалевоидесноодклубе-
то,авопланискитепределине треба
дасеотстрануваснеготодкошниците
којслужикакотоплинскиизолаторна
кошницатакадетемпературатанепаѓа
под нула степени целзиусови,  а се
чистисамополеталкатанакошницата.

Послабитепчелнисемејствасеос-
таваатнапомалкурамки задаможат
пчелитеполеснодагогреатпросторот,
како впивачки материјал последнта
рамкадохранатајаобвиткувамесове-
сникзадаслужикаковпивачнавлага
кој во текот на зимата се сменува со
суввесник,и такасенамалувапотро-
шувачката на мед, а со тоа и намалу-
вањенавлагата.Истотакатребалета-
тадасенамалатсоцелдасенамали
количествотонавлезенвоздухвокош-
ницата, но со појава на легло летата
треба да се отворат на нормална ши-
рина согласно количеството на легло
ипчели,атоасеслучуванакрајотна
месецјануари.

Влагата во кошницата се нама-
лува и со лоцирање на пчеларникот
на проветриво и суво место. Кошни-
ците треба да се подигнати на 30 см.

од земјата без присуство на ветрови.
Пчеларниците кои се во близина на
големиводениповршиникадеимаго-
лемоприсуствонавлагапчелнитесе-
мејстванетребадаимаатгорнолето,и
акојаимаатистототребадасезатвори,
а пчелното семејство треба да се за-
топлипоследниотредослед:матична
решетка над сатоносците, трослојна
хартија за пакети од добро впивачки
материјал, 5-6 слоја весници, стари
перници,теписониилидругматеријал
којпропуштавлага,аодстранитетре-
бадасеоставипростород2сантиме-
три,асетотоазатвореносомрежаод
3по3милиметри.Вослучајпчеларни-
котдаенаветровитоместодасестави
ветробрансказаштитаодветер.

Пчелите кои живеат во влажна
срединаживеатпократкоодониекои
живеатвосувасредина.

ПЧЕЛарСтвО



Зголемувањето на продуктивноста
и ефикасноста и намалувањето на
човечкиот труд стана глобален тренд,
паповеќесезборувазаавтономните
возила,апроизводителитепостојано
истражуваат и нудат решенија,
односно возила во кои улогата на
возачотесепомала.

По друмските возила следат и
работнитемашини,односноработните
машини кои се употребуваат во
земјоделството.

Така што Case IH е член на CNH In-
dustrial’s Innovation Group развиле
концепт на автономен трактор кој
можепотполносамостојнодагиправи
ситеработивоземјоделието,односно

наполето.

Како основа послужил робусниот
трактор Case IH Magnum, каде
дизајнерите го елиминирале делот
на возачот и му дале атрактивен
динамиченизглед.

За управување со овој трактор се
употребува најнова технологија, GPS
наведување,радар,LIDAR (системза
детектирање на пречки), а возачот
со овие функции може да управува
од удобна фотелја, и тоа со повеќе
возила истовремено по пат на
командна конзола. Исто така може
да ги надгледува сите операции
благодарениенапоставенатакамера.

На тој начин може да се зголеми
продуктивноста затоа што грешката
на возачот е сведена на минимум
а прецизноста и отпорноста  на
временските услови, ги гарантира
најмодерната технологија која е
вграденавонего.

За погон на концептниот трактор
предвиден е моторот Cursor 9, со
работна зафатнина од 8,7 литри,
со максимална моќ од 367 ks и
максимални1.806Nmобртенмомент
при 1.500 вртежи во минута. Силата
на моторот се користи за погон
преку разделник кој што се користи
за различни видови на операции.
Благодарение на трансмисијата,
брзината на движење на тракторот

MEХаНиЗација

Пишува: деспина Крстевска
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АВТОНОМНИ 
ТРАКТОРИ

Valtra H202 е првиот трактор на кој не му треба возач!
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можедабидеодминимална0,03km/h
до50km/h.

ValtraH202епрвиоттракторнакојне
мутребавозач

Овој потполно автономен трактор
со агресивен ултра модерен изглед
е иднина за земјоделството. Се
придвижува со помош на напреден
моторсоводородиелектриченмотор
кој што остварува огромен огромен
обртенмомент. Тракторот ValtraH202
е со далечинско управување и се
наведува дека ќе биде иднина на
земјоделството од повеќе причини.
Машинатаработинаводородкојштого

контролирамобилнаапликацијаитоа
епрваодтаковвидвооваатехнологија.
Дизајниран е од 24 годишен
италијанскидизајнерLorenzoMariotti.
Тракторотсеполнисоенергијаналице
место или со безжично индукциско
полнење се додека се произведува
водородкористејќигометанотдобиен
одфармата.

Покрајтоаавтономниоттракторможе
да направи повеќе од човекот затоа
што ги повторува сложените и оние
задачи кои се повторуваат во текот
на целиот ден. Купувачите имаат
можност да бираат боја на тракторот,
а исто така N202 би требало да ги

врши сите работи во текот на ноќта,
а поледелците останатите работи во
текотнаденот.

H202 вклучува разни технологии кои
вклучуваатласерскисветлоснидиоди
со напредна сигурност и далечинско
управувањекоеовозможуваконтрола
на машината по пат на мобилна
апликација.Иакотракторотвосуштина
е автономен, неговиот креатор Mari-
otti сакал од време на време со
машинатадауправуваиполеделецот
затоа што луѓето се многу добри во
пронаоѓањетонакреативнирешенија
занеочекуваниситуации.
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� 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
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