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ВОВЕД 

 

Овој тријазичен прирачник подготвен во рамките на проектот: ЕОП-ЦБР 
“Овозможување на органското производство во преку граничниот регион” е 
наменет за земјоделски производители кои имаат стекнато одредено искуство во 
органското производство. Прирачникот дава преглед на специфични техники и методи 
кои можат да се применат во органското производство. 
 
Оштата цел на проектот„Овозможување на органското производство во 

прекуграничниот регион“ е намалување на негативните влијанија врз животната 

средина и промоција на одржливо користење на еколошките ресурси преку 

овозможување на поддршка за развој на органско производство и поттикнување на 

усвојување на еколошки економски активности во заедничкиот прекуграничен регион 

на Бугарија и Македонија.  

Конкретни цели 

1. Поттикнување на развојот и преодот кон органско производство и земјоделство, 

преку подигнување на свеста и градење на капацитети, знаење и умешност во 

органско производство, меѓу целните групи за разни еколошки, економски и 

општествени придобивки од развојот и пристапувањето кон органско производство.  

2. Подобрување и зајакнување на вештините и знаењето за земјоделските 

производители во заедничкиот прекуграничен регионкои моментално се вклучени во 

органско производство.  

3. Градење на капацитети со конкретно познавањена современите техники и 

земјоделски пракси при поставување и имплементирање на органското производство 

помеѓу советодавни и образовни даватели на услуги (ограноци на националните 

агенции и приватни консултанти; локални образовни и ресурсни центри; 

универзитетски и средношколски земјоделски институции) од заедничкиот 

прекуграничен регион; 

4. Придонесување кон заштита на животната околина и овозможување на 

одржливо управување со природните ресурси преку поставување на основа за 

пркугранична соработка, размена на информации и искуства, и заедничка промоција 

пред чинителите во органското производство.  

 

Период на имплементација: 19 декември 2013 – 18 декември 2014 

 

 

Демант: 
 
Информациите во овој документ се верува дека се точни во времето кога се 
напишани. И покрај тоа, се пренесуваат на читателот без никаква одговорност од 
страна на издавачот или автрите и не го ослободува читателот од обврската кон 
сите обврзувачки легислативи.  

Ниту издавачите ниту авторите на оваа публикација не даваат гаранција 
(спомната или имплицирана)за точноста на презентираните информации, и нема 
да бидат одговорни за повреди или тужбикои се однесуваат на употребата на 
публикацијата или содржаните информации. 

Не се преземе никаква одговорност кон ажурирање или дополнување на 
публикацијата од било која причина, ниту за нови или спротивни информации или 
промени во легислативата, регулативата или надлежноста.
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ПРИНЦИПИ НА ОРГАНСКОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

Органското производство е холистички 
систем на производство којшто ја 
исклучува употребата на синтетички 
ѓубрива, хемиски пестициди и 
регулатори на раст. Тоа се потпира на 
употребата на шталско ѓубриво и 
ѓубриво добиено од биомаса. Тоа исто 
така опфаќа низа на техники и практики 
какошто се плодоред, комбинирано 
одгледување, мулчирање употреба 
напокривни култури, итн. Органското 
земјоделство исто така вклучува 
употреба на различни биолошки 
методи за контрола на штетниците, што 
ја елиминираат потребата од 
употребата на хемикалии.  

Производителите треба да 
размислуваат за предностите во 
органско производство, како што се: 
- тоа е одржливсистем којшто од 

социјален и еколошки аспект 
есупериоренво споредба со 
конвенционалното производство; 

- користи практики кои ги користат 
инпутите произведени на самата 
фарма, заради што имаат низок 
трошок за примена; 

- органското производство е 
еколошко, бидејќи не предизвикува 
загадување на почвата и водата; 

- ја збогатува почвата и го зачувува 
регионалното опкружување; 

- производите не се контаминирани 
со резидуи од хемикалии и имаат 
подобар вкус, арома и хранлива 
вредност; 

- постојат можности за настап на 
растечкиот пазар на здрава храна. 

Овие принципи се особено релевантни 
во поширок регионален контекст 
кадештомалите производители го губат 
интересот за земјоделството и 
постепено мигрираат во градовите 
бидејќи земјоделството станува 
помалку остварлива опција за пристоен 
живот. Дополнително, влијанието на 
глобалните климатски 
променистануваат сé поголема закана 
за сиромашните и ранливи заедници 
чиишто опстанок најчесто зависи од 

земјоделството. Оттука преодот од 
индустрискокон еколошко земјоделство 
со фокус на задоволување на 
локалните потреби и 
одржливотокористење на природните 
ресурси претставува значаен чекор за 
справувањесо  климатските промени.  

Продуктивноста на почвата се 
намалува со зголеменото 
интензивирањето на земјоделството 
поради деградацијата на земјиштето. 
Главните причини за деградацијата на 
земјиштето се неодржливите 
земјоделски практики. Овие практики 
вклучуваат монокултурно 
производство, прекумерна обработка 
на почвата, несоодветно управување со 
хранливите материи во почвата, 
горење на стрништата и несоодветно 
управување со органската материја на 
почвата. Затоа, органско производство 
користи методи за контрола на 
осиромашувањето на почвите преку 
диверзификација на употребата на 
земјиштето во комбинација со примена 
на одржливи практики за управување 
со плодноста на почвата коишто се 
базирани на контрола на ерозијата, 
заштита на почвата, управување со 
органската материја на почвата, 
намалена обработка на почвата и 
соодветна употреба на инпути, ѓубрива 
и наводнување. 

Модерните методи на земјоделско 
производство користат повеќе енергија 
поради зголемената зависностод 
ѓубрива, хемикалии и концентрирана 
храна што се добиваат со процеси кои 
имаат интензивна употреба на енергија. 

Покрај тоа, докажано е дека органскиот 
начин на произвдство ја намалува 
потребата за наводнување поради 
високата содржина на органска 
материја во почвата која го зголемува 
капацитетот за задржување на водата. 
Системите за производство на храна се 
директно зависни и од цената на 
сурова нафта но, и од цената на 
ѓубривата, пестицидите и 
механизацијата. Сиромашните и 
малите производители се директно 
погодени поради зголемувањето на 



 
4 

 

трошоците на овие инпути. Развиените 
земји имаат големи земјоделски 
субвенции и можат да си дозволат 
набавка на инпути и механизацијашто 
им овозможувада обработуваат големи 
површини ипокрај недостигот на 
работна сила. Сепак, во земјите во 
развој, особено во планинските 
региони, овие земјоделски технологии 
не се изводлива опција за 
производителите. 

 

ОРГАНСКО РАСТИТЕЛНО 
ПРОИЗВОДСТВО 

Почвата е површинскиот слој на 
земјата којшто е медиум за раст на 
растенијата. Основните состојки на 
почвата се минералите, органските 
материи, водата и воздухот. Идеалната 
почва за одгледување на растенија се 
состои од приближно 45% минерали, 
25% вода, 25% воздух и 5% органска 
материја. Во реалноста, овие 
соодносизначително се разликуваат во 
зависност од низа фактори како што се 
климата, водоснабдувањето, 
практиките на обработка и типот на 
почвата. Почвениот воздух и вода се 
наоѓаат во порите и просторот помеѓу 
цврстите делови од почвата. Соодносот 
на просторот исполнет со воздух и вода 
се менува сезонски, неделно па дури и 
дневно, во зависност одколичеството 
на вода која доаѓа од врнежите, 
природните протоци, подземните води 
и евентуалните поплави. Волуменот на 
меѓупросторот може да се менува на 
повеќе начини, односно преку неколку 
процеси. Во голем дел од почвите 
коишто не се соодветно управувани, 
органската материја  најчесто епомала 
од 5%. Почвата како слој се формира 
многу бавно, со стапка од 1мм на 10 
години. Потребни се илјадници години 
за почвата да се формира,а 
погрешните методи на обработка можат 
да ја уништат почвата многу брзо.  

Органска материја или хумусот се 
создава од разградување на 
биомасата. За органска материја 
сесмета било каков материјал кој е жив 
или е од живо потекло. Примери се 

мртви и растенија во процес на 
распаѓање, растителни корени и 
компост. Кога растителниот материјал 
се распаѓа со помош на почвените 
организми и бактерии, неговите 
состојки се ослободуваат како хранливи 
материи кои се достапни за раст на 
нови растенијата. Во процесот на 
распаѓање, дел од материите се 
распаѓаат само до одреден степен. 
Овие полураспаднати материи се 
соединуваат во темно кафена или црна 
органска почвена материја. Дел од 
органската материја содржи сé уште 
видливи структури на листови, влакна и 
дрвја итн., додека голем дел има 
изменета форма и е соединета со 
почвата. Главна улога во распаѓањето 
на растителните материи имаат 
организмите коишто живеат во почвата. 
Органската материја главно се содржи 
во површинскиот слој на почвата и 
придонесува за плодноста на почвата. 
Таа има многу функции кои се значајни 
за производниот процес. Разбирањето 
на различните функции на органската 
материја може да помогне во 
донесување на правилни одлуки за 
управување со почвата. Една од 
најзначајните способности на 
органската материја е да ја задржува 
водата во временски периоди 
подолгиодошто почвата без органски 
материи. Деловите од органската 
материја делуваат како мали сунѓери 
кои впиваат и до пет пати поголема 
количина на вода од нивната тежина. 
Притоа, во периоди на суша повеќе 
вода е достапна за растенијата во 
подолг период, па истите не мора често 
да се наводнуваат. Органската 
материја има капацитет да ги задржува 
хранливите материи и постепено да ги 
ослободува. Со тоа го зголемува 
капацитетот на почвата да ги снабдува 
растенијата со хранливи материи и го 
намалува нивното губење од почвата. 
Ова е особено значајно за песочните 
почви бидејќи тие природно задржуваат 
многу малку хранливи материи. 
Органската материја делува како 
лепило, ги слепува честичките од 
почвата со што се формираат стабилни 
агрегати (грутки). Овие агрегати ја 



 
5 

 

подобруваат структурата на почвата и 
помагаат во создавањето на мека и 
растресита структура со многу пори. 
Ова води кон подобра аерација, 
подобро впивање на водата при дожд 
или при наводнување и полесно 
пробивање докорените. Почвата која е 
богата со органски материјал има црна 
боја и има земјен мирис. Песочна почва 
содржи малку или не содржи органски 
материјал, нема црна боја или земјен 
мирис и не останува влажна долго 
време. 

Минералните делови од почвата 
според големината на честичките се 
поделени во три фракции:фракцијата 
на прав, фракцијата на глинени 
честици, и  песочни честици.  Тие се 
сметаат за фина фракција на почватаи 
имаат дијаметар помал од 2мм. 
Поголемите делови од почвата се 
наречени камени фрагменти и според 
големината се делат во класи (помали 
камчиња, покрупни камчиња, камења). 
Фината фракција на почвата ја дава 
текстурата на почвата. Текстурата на 
почвата има значајна улога во 
управување со хранливите материи 
поради нејзината способност на 
задржување на хранливи материи и 
вода. На пример, почвите со пофина 
текстура најчесто имаат подобра 
способност да ги задржуваат 
хранливите материи. Почвите со 
најфина текстура се наречени глинести 
почви.  

Разликата помеѓу честичките на 
фината фракција на почвата не е 
видлива со голо око. Сепак, нивното 
препознавање е значајно, бидејќи 
својствата на почвата во голема мера 
зависат од структурата на честички со 
различни големини. Почвата со 
еднаков сооднос на честичките со 
различна големина е идеална за 
земјоделство. Оваа почва се нарекува 
скелетна песокливо глинеста  почва со 
добар водно-воздушен режим.  

Минералните честички содржат 
хранливи материи кои бавно се 
ослободуваат со текот на времето. 
Корените на растенијата и некои 

микроорганизми можат да ги разложат 
хранливите материи од минералните 
честички и да ги искористат за својот 
раст. На растенијата им се потребни 
минералите за изградба на својата 
органската материја како и за 
физиолошките процеси.  

Почвата делува како растворувач и 
носител на хранливи материи, но исто 
така, самата има улога во исхраната на 
растенијата. Сите хранливи материи во 
почвата кои се обезбедени за 
растенијата преку водата се содржани 
во почвата. На еден начин, водата го 
одредува потенцијалот за 
реализираната плодност на почвата и 
исхраната на растенијата. Доволна е 
мала количина на вода од почвата за 
да се постои аерацијата на почвата. 
Доколку има премногу вода во почвата, 
таа се осиромашува со кислород. Во 
овие услови, хранливите материи не 
стигнат до растенијата,а голем дел од 
корисните почвени микроорганизми 
изумираат. Во вакви услови 
најголемиот дел од растенијата 
умираат, исклучок се неколку растенија 
како што се оризот и слаткиот компир.  

Во почва со добра структура, 
минералните честички и органската 
материја од почвата лесно формираат 
стабилни грутки (агрегати). Органската 
материја делува како лепило, ги 
слепува заедно честичките на почвата. 
Овој процес го потпомагаатпочвените  
организми како што се глистите, 
бактериите и габичките.  

Плодноста на почвата е способноста на 
почвата да ги ослободува хранливите 
материи за растенијата. Понекогаш 
хранливите материи во почвата се во 
форма во која се недостапни за 
растенијата. Многу почви можат да 
содржат хранливи материи, но кога pH 
вредноста (киселоста) на почвата не е 
поволна, тие не можат да бидат 
искористени од растението. Овој вид на 
почви се нарекуваат неплодни почви. 
Поради тоа, почвите во овој контекст се 
само медиум на кој растат растенијата 
и се база за снабдување со хранливи 
материи. Спореден, со овој 
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едноставниот приод во 
конвенционалното земјоделство, 
плодноста на почвата има сосема 
различно значење во органското 
земјоделство. За органските 
производители, хранењето на 
растенијатазначи хранење на почвата. 
Затоа, многу е значајноорганските 
производители да бидат запознаени со 
различните фактори кои влијаат на 
плодноста на почвата. Оттука, 
одржувањето и подобрувањето на 
плодноста на почвата е главен фокус 
во органското земјоделство.  

Плодна почва е жива почва и содржи 
живи организми кои се корисни за 
почвата. Овие организми 
вклучуваат:глисти кои го подобруваат 
приемот на вода и воздух во почвата, 
членконоги кои ја јадат и разградуваат 
органска материја, и бактерии и габи 
кои ги разградуваат хранливите 
материи во почвата, ја овозможуваат 
растворливоста на хранливите материи 
во водата, ја подобруваат почвата и 
помагаат во борбата со болести на 
корените. Почвените организми се 
значајни бидејќи нивната активност е 
неопходна за достапноста на 
хранливите материи, задржувањето на 
водата, добрата структура на почвата, 
разложувањето на органските материи 
и здравјето на почвата. Всушност, 
додека само поедини организми можат 
да им наштетат на растенијата, 
поголемиот дел од нив се многу 
корисни и значајни за плодноста на 
почвата.  

Голем дел од почвените 
микроорганизмисе многу чувствителни 
на промените во почвата. Активноста 
на почвените организми во принцип е 
мала кога почвата е сува, има многу 
вода или има висока температура. 
Нивната активност е најголема кога 
почвата е топла и влажна и кога 
храната (пример, биомаса) е достапна. 
Вештачките ѓубрива кои се користат во 
конвенционалното земјоделство ги 
убиваат корисните бактерии во почвата 
и на долг рок почвата ја губи плодноста 
поради отсуството на бактериите кои 

хранливите материи ги прават 
достапни за растенијата.  

Производителите можат да ја подобрат 
плодноста на почвата. Плодноста на 
почвата најдобро се подобрува преку 
комбинирана имплементација на 
различни практики. Поединечно овие 
практики  може да не бидат доволни за 
да се одржи или да се подобри 
плодноста на почвата. Важно е почвата 
да се заштити од силната сончева 
светлина и обилните дождови преку 
примена на растителни покривки, 
пример мулчирање со остатоци од 
растенија, зелено ѓубрење илиупотреба 
на покривни култури,а сéсо цел да се 
спречи ерозија на почвата и да се 
зачува нејзината влажност. 
Балансирана ротација на културите или 
комбинираното култивирање може да 
се практикува како превентиваод 
осиромашување на почвата. Потребно 
е да се употребуваат соодветни методи 
за обработка за да се добие добра 
структура на почвата без да се 
предизвика ерозија и набивање. 
Доброто управувањесо хранливи 
материи подразбира внимателна 
примена на шталско ѓубриво во 
зависност од потребите на растенијата 
во различните фази на раст.  

 

СТРУКТУРА НА ПОЧВАТА 

Постојат различни видови почва. Сите 
видови се комбинација на трите 
минерални честички прав, глинени 
честички и  песочни честички. 

Песочните почви содржат големи 
честички кои се видливи со голо око, и 
најчесто имаат светла боја. Песокот 
има форма на гранули и не формира 
топка кога ќе се притисне во дланката. 
Песочните почви се лабави и 
дозволуваат водата да навлезе, но не 
ја задржуваат долго време. 
Температурата на оваа почва брзо се 
прилагодува на температурата на 
воздухот. Растенијата во песочните 
почви имаат потреба од редовно 
наводнување. Песочните почви имаат 
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малку хумус и најчесто се со кисела РН 
средина.  

Глинесто-песокливите почваима 
помали честички од песочната почва, 
поради што е пофина и помазна на 
допир. Кога е влажна станува лизгава. 
Оваа почва има гранули како песочната 
почва, но задржува многу повеќе 
хранливи материи и влага. Лесно се 
формира кора на површината на 
почвата, што го спречува 
навлегувањето на водата. Во влажни 
услови, таа нуди добра дренажа и е 
многу полесна за работа.  

Глинестата почва поради начинот на кој 
се создава има висока содржина на 
минерали. Глинестите почви се 
формирани од многу мали честички со 
многу малку воздушен простор. На 
допир е мазна и леплива кога е влажна, 
но фина кога е сува. Глината добро ја 
задржува влагата, спречува 
навлегување на водата и најчесто се 
формираат локви на површината на 
почвата и исто така оваа почва лесно 
се набива. Поради слабата способност 
за дренажа, ризикот од собирање на 
вода и наталожување, глинестите 
почви се тешки за обработка.  

Скелетна песокливо – глинеста  почва 
претставува мешавина од трите 
минерални честички,плус хумус. Се 
смета за совршена почва за обработка 
и земјоделство. Има темна боја и е 
растресита. Текстурата е цврста и 
лесно задржува вода, а сепак има 
добра дренажа. 

Сите почви не се соодветни за 
одгледување на сите култури, бидејќи 
растенијата се разликуваат во нивните 
потреби за структурата, плодноста и 
влажноста на почвата. Затоа, кога се 
носи одлука  кои култури ќе се 
одгледуваат на одредена парцела, 
својствата на почвата мора да се земат 
предвид. Кромидот може да се 
одгледува на песоклива почва, додека 
за дињите е потреба богата почва. 
Влажни и тешки почви се соодветни за 
праски и јаболка, но не и за 
одгледување на пиперки. 

Сепак, како општо правило, корените 
на растенијата растат само каде што ќе 
најдат соодветни услови, вклучувајќи 
доволно хранливи материи, соодветна 
количина на вода и добра структура на 
почвата која овозможува лесно 
навлегување на корените. 

Најзначајно за подобрувањето на 
структурата на почвата е да се зголеми 
содржината на органска материја. Со 
цел да се одржи или зголеми 
содржината на органска материја во 
почвата, мора постојано да се додава 
органски материјал. 

Активностите кои го зголемуваат 
нивото на органска материја во почвата 
се: 

 оставање на остатоците од 
растенијата на површините, 
наместо нивно горење или 
исфрлање, бидејќи тие се голем 
извор на биомаса; 

 додавање на компост, тој е многу 
ефективен бидејќи дел од 
органската материја во компостот е 
веќе стабилна и ќе остане во 
почвата подолго време од свежите 
остатоци од растенијата; 

 додавање на шталско ѓубриво, 
бидејќи тоа содржи органски 
материјал, помага во зголемување 
на содржината на органска 
материја, истовремено тоа може да 
го забрза распаѓањето бидејќи е 
богато со азот со што се стимулира 
активноста на организмите во 
почвата; 

 мулчирањето со растителен 
материјал или земјоделски 
отпадоци ја зголемува содржината 
на органска материјакојашто 
останува во почвата подолго време, 
тоа исто така помага во 
намалување на појавата на 
ерозијата; 

 користење на зелени ѓубрива или 
покривни култури ќе придонесе во 
формирањето на почвената 
органска материја; 

 соодветна ротација на културите 
особено со повеќегодишни 
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растенија и култури со густ коренов 
систем се многу корисни; 

 намалување на обработката 
(орање) на почвата, секоја 
обработка на почвата го забрзува 
распаѓањето на органскиот 
материјал, бидејќи ја аерира 
почвата и ја стимулира активноста 
на организмите во почвата; 

 спречување на ерозија на почвата: 
сите горенаведени методи ќе бидат 
бесполезни доколку не се спречи 
ерозијата на почвата,ерозијата ги 
носислоевите од почвата кои 
содржат најмногу хумус и се 
најплодни. 

 

Почва погодена со водена ерозија (порој 
при невреме) со комплетно уништен 

површински слој 

 

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА 

Обработката на почвата ги вклучува 
сите механички мерки за растресување, 
превртување или мешање на почвата, 
како што се орање, копање, дискување, 
фрезирање, разровкување, окопување, 
браносување итн. Внимателна 
обработка на почвата може да го 
зголеми капацитетот на почвата, 
задржувањето на водата, аерацијата, 
порозноста, загревањето, 
испарувањето и сл. Но, несоодветна 
обработка на почвата може да  ја 
намали плодноста на почвата, бидејќи 
ја забрзува ерозијата и распаѓањето на 
хумусот. 

Не постои правилен начин за обработка 
на сите почви, но има повеќе опции. Во 

зависност од системот на култивирање 
и видот на почвата, мора да се 
креирасоодветна шема за обработка на 
почвата. Затоа, обработката на почвата 
треба да биде насочена кон создавање 
на добри услови за раст на односните 
култури. Сепак, значајно е 
производителите да знаат декакоја 
било активност за обработка на 
почвата има помал или поголем 
негативен ефект на структурата на 
почвата. Мешањето на слоевите на 
почвата може значително да им 
наштети на одредени почвени 
организми. Честата обработка го 
забрзува распаѓањето на органската 
материја и може да доведе до загуба 
на хранливите материи. По 
обработката почвата е подложна на 
ерозија, особено доколку се остави 
непокриена пред почетокот на обилни 
дождови. Доколку почвите се 
обработуваат во влажни услови или со 
тешка механизација, постои ризик од 
набивање на почвата кое резултира со 
отежнат раст на коренот, намалена 
аерација и насобирање на вода. 

Поради тоа, производниот систем 
треба да биде планиран со минимални 
нарушувања на почвата со цел да се 
создаде природниструктура на почвата 
со растресит површински слој богат со 
органска материја и почвени организми. 
На овој начин губитокот на хранливи 
материи е сведен на минимум бидејќи 
не постои стихијно распаѓање на 
органската материја и хранливите 
материи се задржуваат во густа мрежа 
на корења. Ерозијата на почвата нема 
да биде проблем сé додека постои 
покривка од растенијата или 
задоволително додавање на органски 
материјал. Следствено, секој 
производител треба да ги применува 
најсоодветните практики за обработка 
на почвата во зависност одлокалните 
услови. За да се минимизира 
негативното влијание од обработката 
на почвата, а да се искористат 
придобивките, производителите треба 
да целат кон намалување на бројот на 
интервенции и избор на методи кои ги 
зачувуваат природните квалитети на 
почвата. 
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Видовите на обработка на почвата 
треба да се одредат во зависност од 
целта на обработката. Различните 
начини на обработка се применуваат за 
време на различни фази од циклусот на 
растението: по бербата, пред садењето 
или додека се одгледува културата. 

Обработката по бербата се користи со 
цел да се забрза распаѓањето на 
остатоците од претходните насади со 
нивно вклучување во почвата како 
подготовка за новите насади. 
Остатоците од културите, зеленото 
ѓубриво и сточното ѓубриво треба да се 
заораат само во површинскиот слој (15 
до 20 см), бидејќи нивното распаѓање 
во подлабоките слоеви на почвата е 
нецелосно и може да создаде материи 
кои го нарушуваат растот и можат да 
им наштетат на понатамошните 
култури.  

За едногодишните насади или новите 
плантажи, примарнотоорање најчесто 
се врши со плуг или слична алатка. По 
правило, обработката на почвата треба 
да постигне рамно превртување на 
површинскиот слој и да го олабави и 
растресе средниот слој на почвата. 
Обработката со длабоко орање и 
превртување ги меша слоевите на 
почватаи е штетна за почвените 
организми, а со тоа се нарушува 
природната структура на почвата.  

 

Пролетна обработка на почвата со 
ситнење на грутките 

Пред сеење или садење, секундарната 
обработка на почвата се применува за 
да се раздроби и измазни 
обработената површина. Тоа има за 
цел да обезбеди доволно растресита 
земја со соодветна големина на 
грутките. Доколку постои голем 

притисокот од плевелите, обработката 
може да почне порано со што се 
овозможува семето на плевелот да 
изрти пред да се посеат новите 
култури. Дополнителната плитка 
обработка на почвата после неколку 
дена е доволна да го уништи младиот 
плевел. Откако насадите ќе бидат 
воспоставени, плитката обработка 
помага во потиснувањето на плевелот. 
Исто така тоа ја зголемува аерацијата 
на почвата и истовремено го намалува 
испарувањето на влагата од 
подлабоките слоеви. Кога растенијата 
имаат недостаток од хранливи 
материи, плитката култивација може да 
го стимулира распаѓањето на 
органската материја со што ќе ги 
направи достапни за растенијата. 

 

Пролетно орање на почвата 

 
ИСХРАНА НА РАСТЕНИЈАТА 

 
Пристапот за исхрана на растенијата во 
органското производство е значително 
различен од практиките на 
конвенционалното производство. 
Додека конвенционалното 
производство има за цел обезбедување 
директна исхрана на растенијата со 
користење на главно лесно 
растворливи минерални ѓубрива, 
органското земјоделство ги храни 
растенијата индиректно преку хранење 
на почвата со органски материи. 

Минералните ѓубрива обезбедуваат 
големи количини на хранливи материи 
во форма во која се лесно достапни на 
растенијата. Овој факт го прави 
користењето на азотни ѓубрива особено 
примамлив за производителите. Но, тие 
исто така имаат свои ограничувања. 
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Околу половина од употребените 
азотни ѓубрива обично се губи со 
разнесување, истекување и силните 
ветрови. Под неповолни услови (силни 
врнежи, долги сушни периоди, 
еродирани почви или почви со ниско 
ниво на органска материја) 
ефикасноста на азотните ѓубрива 
станува уште помала. Како резултат на 
истекување, на пример, 
површинскитеводи и водата за пиење 
можат се загадат.  

Покрај тоа што се економски и 
еколошки дискутабилни, минерални 
ѓубрива, исто така, може да имаат 
негативно влијание врз здравјето на 
растенијата. 

Преголема количина на азот доведува 
до омекнување на ткивото на 
растенијата што резултира со 
зголеменаподложност на болести и 
штетници. Исклучивата употреба на 
NPK ѓубривата доведува до 
осиромашување на микроелементите 
во почвата, бидејќи тие не се 
надополнуваат со овие ѓубрива. Ова 
резултира со пад на приносите и 
нарушување на здравствената состојба 
на растенијата и на животните. 

Исхрана на растенијата во органското 
земјоделство се фокусира на правилно 
управување со органските материи во 
почвата, која е главен извор на 
хранливи материи за растенијата (со 
исклучок на азотот од симбиотска 
фиксација). 

Органското производство користи 
различни пристапи за да се обезбеди 
континуирано снабдување на 
растенијата со хранливи материи од 
органска материја во 
почвата.Количината и квалитетот на 
органските материи кои се внесуваат во 
почвата, влијаат на понатамошната 
содржината на органски материи во 
неа. 

Културите коишто се одгледуваат го 
одредуваат количеството на хранливи 
материи кои ќе бидат  потребни на 
почвата за да се одржи нејзината 
плодност. Обработката на почвата ја 

подобрува аерацијата на почвата и ја 
подобрува активноста на почвените 
организми. Производителот може да 
влијае на ослободувањето на 
хранливите материи од хумусот преку 
соодветна обработка на почвата која 
треба да се изврши во соодветно 
време, соодветна длабочина и со 
соодветен интензитет и временски 
распоред. Активноста на 
микроорганизмите во почвата е многу 
значајна за обезбедување на 
прикладно снабдување на растението 
со хранливи материи. Доколку 
почвените микроорганизми имаат 
соодветни услови за раст, тие можат да 
бидат многу ефикасни во 
разградувањето на хранливите 
материи и истите да ги направат 
достапни за растенијата. Поради тоа, 
во органското производство е мошне 
значајно да се влијае на здравјето на 
растенијата преку создавањето на 
биолошки активна почва. Дури и ако 
анализите на почвата покажат ниско 
ниво на достапни хранливи материи, 
органски управуваните почви сепак 
можат да обезбедат доволно хранливи 
на растенијата.  

 

МУЛЧИРАЊЕ 

Мулчирање е метод на покривање на 
почвата со тенок слој растителен 
материјал како што се листови, трева, 
гранчиња, остатоци од растенија, 
слама итн. Придобивките од 
мулчирање се спречување на губењето 
на водата преку испарување и 
транспирација, го спречува 
поникнувањето на плевелот поради 
ефектот на соларизација на почвата, ги 
ублажува температурните осцилации, 
го зголемува капацитетот за 
складирањето на влагата во почвата и 
овозможува еднаквораспоредување на 
влагата. Дополнително, ја намалува 
ерозијата и загубите на почвата, 
спречуваформирање на кора на 
почвата и го намалува негативното 
влијание на водата и ветрот. Мулчот ја 
модифицира микроклимата и ја менува 
средината на микробите во почвата, ја 
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зголемува активноста на почвените 
организми, гиподобруваусловите за 
‘ртење и продуктивноста на почвата. 
Ефективноста од наводнувањето може 
да се дуплирасо мулчирањето, а 
фреквенцијата и интензитетот на 
наводнувањето може драстично да се 
намали.  

Со напредокот на технологијата постои 
голем избор на гео-текстили и 
материјали, како што се пластични 
фолии, коишто имаат различни ефекти 
врз почвата и кои се користат за 
покривање на почвата. Притоа ефектот 
во голема мера зависи од видот на 
материјалот кој се користи за 
мулчирање. Материјалите кои лесно се 
разградуваат ќе ја заштитат почвата 
само кратокпериод, но преку 
распаѓањето ќе обезбедат хранливи 
материи за растенија. Поцврстите 
материјали се распаѓаат многу побавно 
и затоа ја покриваат почвата подолго 
време. Ако разградувањето на 
прекривниот материјал треба да се 
забрза, покривката може да се напрска 
со шталско ѓубре, со што се зголемува 
количината на азот. Во случаи кога 
ерозијата на почвата претставува 
проблем, бавното распаѓање на 
покривниот материјал (ниска содржина 
на азот, висока содржина на јаглерод) 
ќе обезбеди подолгорочна заштита во 
споредба со материјалите коишто брзо 
се распаѓаат. 

 

Мулчирање со слама 

 

Мулчирање со најлонска фолија за една 
употреба 

 

Поставување на мулч фолија со додаток 
за трактор иновиран и произведен од 

земјоделци 

 

Мулчирање со гео текстил за повеќе 
годишна намена 

Доколку слојот на прекривка не е 
премногу дебел, семето или садниците 
можат директно да бидат посеани или 
засадени преку покривниот материјал. 
Кај зеленчукот најдобро е да се 
употребува прекривката но, откако 
младите растенија ќе бидат добро 
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изникнати, бидејќи производите на 
распаѓањето од свежиот прекривен 
материјал може да им наштети. 

Доколку прекривката се применува 
пред сеидба или садење, прекривниот 
слој не треба да биде премногу густ, со 
што би се овозможило на расадот да 
пробие низ него. Прекривката, исто 
така, може да се примени на постоечки 
насади, вообичаено после обработката 
на почвата. Таа може да се 
поставипомеѓу редовите, околу 
растенијата (особено за дрвени 
култури) или рамномерно 
распореденапо површината. 

 

Мулчирање околу стеблото на овошка со 
остатоци од обработка на дрво 

За мулчирањеповршина од еден хектар 
без разлика на земјоделската култура, 
потребно е околу 4-5 тони биомаса. Кај 
повеќето култури, материјалот треба 
подеднакво да се распореди после 
првото плевење, што обично се 
случува 2-3 недели по сеидбата или 
засадувањето. 

Како материјали за мулчирање може да 
се искористат: плевели или покривни 
култури, остатоци од насади, трева, 
остатоци од кроење или кастрење, 
отпадоците од преработка (пр. оризова 
арпа) или отпадоци од шумарството. 

Покрај придобивките од мулчирање 
постојат и одредени негативни ефекти 
како што е имобилизацијата на азотот 
што се случува при примената на 
одредени прекривни материјали. 
Заради тоа производителите треба 
потемелно да се информираат за тоа 
кои практики на мулчирање и кои 

материјал се најдобри за нивната 
намена. 

 

РОТАЦИЈА НА КУЛТУРИТЕ 
(ПЛОДОРЕД) 

Доколку истата култура се одгледува 
неколку години последователно на иста 
парцела приносите ќе се намалат (или 
повеќе ѓубриво ќе биде потребно за да 
се постигне истиот принос) и ќе се 
појават здравствени проблеми кај 
растенијата. Исто така можна е и појава 
на специфични болести и штетници кои 
се пренесуваат преку почвата. 
Плевелот, кој е добро адаптиран на 
условите во кои се одгледува културата 
(на пример, поволна светлина, начин на 
обработка) може брзо да се рашири по 
површината и да биде потребен голем 
напор за да се стави под контрола. 

Кога се одгледуваат различни култури 
на иста парцела, секоја култура го 
користи земјиштето на свој специфичен 
начин и на тој начин го намалува 
ризикот од осиромашувањето со 
хранливи материи. Добро планираната 
смена на културите исто така го 
спречува развојот на болести кои се 
пренесуваат преку почвата. Заради тоа 
треба да се практикуваат паузи при 
одгледувањето на истата култура и 
култури од иста ботаничка фамилија. 

 

Ротација на културите 

За да се избегне развојот на упорните 
плевели, културите со бавен раст треба 
да се одгледуваат по културите со 
добра способност запотиснување на 
плевелите. Ротацијатаво 
одгледувањето на растенија со длабоки 
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и плиткикорени, како и помеѓу култури 
кои имаат високи стебла и култури кои 
имаат голема лиснамасакој брзо ја 
покрива почвата, исто така, помага во 
потиснувањето на плевелот. 

Ротација на културите е исто така 
важна алатка за одржување на 
органската материја во почвата. Во 
идеални услови, ротацијата на 
културите треба да ја одржува, или да 
ја зголеми, содржината на органска 
материја во почвата. 

 

ОРГАНСКИ ЃУБРИВА 

Органските ѓубрива ги вклучуваат сите 
извори на хранливи материи од 
растително или животинско потекло. 
Органските ѓубрива се многу различни 
од хемиските или минералните ѓубрива. 
Главната разлика е во тоа што тие 
содржат органски материи. Поради 
нивната содржина на органски материи 
тие се бавен извор на хранливи 
материи и обезбедуваат неколку 
хранливи состојки одеднаш. За жал, 
органските ѓубрива често се потценет 
извор на хранливи материи, кој може да 
биде особено корисен во органското 
производство. Затоа, овој прирачник ќе 
посвети поголемо внимание на 
објаснувањето на придобивките и 
начинот на користењето на органските 
ѓубрива. 
 
Шталско ѓубриво 
Во зависност од сместувањето на 
добитокот, шталското ѓубриво се состои 
од животински измет и шталската 
простирка (слама или трева). 
Шталското ѓубриво е особено значајно 
бидејќи содржи голема количина на 
хранливи материи, но исто така 
придонесува за формирањето на 
почвена органска материја, со што се 
подобрува плодноста на почвата.  

 

Прегорено арско ѓубриво, нессодветно 
поставено и не заштитено од дождови 

Само дел од азотот од ѓубривата е 
директно достапен за растенијата, 
додека остатокот се ослободува при 
распаѓањето на ѓубривото. Содржината 
на фосфор и калиум од шталското 
ѓубриво е слична на содржинатаво 
хемиските ѓубрива. Ѓубрето од 
кокошките пак е богато со фосфор.  

Најдобри резултати се постигнуваат 
доколку шталското ѓубриво се 
компостира. За време на аеробниот 
процес на компостирање, важно е да се 
постигне висока температура за да се 
уништат патогените микроорганизми.  

Подлогата на која се врши 
компостирањето треба да биде 
непропустлива и да биде малку 
закосена, а за собирање на течноста 
која се цеди од купот со ѓубриво 
потребено е да ископа соодветен 
канал.  
 
Течни растителни ѓубрива 
Течни ѓубрива се ферментирани 
продукти кои се добиваат со активна 
ферментација на растителни или 
животински остатоци. Тие се корисни за 
надминувањето на привремен недостиг 
на хранливи материи и за стимулирање 
на растот на растенијата. Тие можат да 
бидат направени од животински измет 
како основен материјал со додаток на 
зелени растенија, листови и кревки 
стебла од растенија или плевел кои се 
локално достапни. 
Тие дејствуваат како тоник или 
стимуланс за растенијата и ја 
подобрува апсорпција на хранливите 
материи. Исто така можат да се 
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користат и како инсектицид или 
фунгицид кога пелинот, копривата или 
други ароматични растенија се 
користат како суровини за течното 
ѓубриво. Подготовката на течните 
ѓубрива од плевел и други растенија 
кои се достапни во околината, нуди 
евтин и ефикасен начин за одржување 
и подобрување на плодноста и 
користењето на минералите од 
длабоките слоеви на почвата. 

Растителниот материјал треба 
даиситни во мали парчиња и во кофа 
или сад да се измеша со еднакви 
количина добиточен измет и урина. 

Кофата се полни со вода и се покрива 
со материјал/ткаенина која обезбедува 
соодветна аерација. Во основа треба 
да се овозможи состојкитеодреден 
период да ферментираат. Состојките се 
мешаат по 4 минути, секој ден во текот 
на првите 8 дена. За да се забрза 
ферментацијата на состојките потоа се 
мешаат еднаш неделно во текот на 
наредните 3 недели. Биомасата 
целосно ќе ферментира и течното 
ѓубриво ќе биде спремно за употреба за 
еден месец.  

Течното ѓубриво треба да се раствора 
со вода пред употребата. 
Стандардното растворање е еден дел 
течно ѓубриво на десет делови вода, со 
што потоа се прскаат растенијата. 
Течното ѓубриво треба да се процеди 
пред да се прска, бидејќи отворите на 
распрскувачот може да се затнат.  
 
Течно ѓубриво од измет 
Тоа е ферментирана течност од кравји 
лепешки коешто обезбедува хранливи 
состојки за насадите.  
За да се подготви ова течно ѓубриво во 
кофа треба да се измешаат една 
четвртина кравји лепешки и три 
четвртини урина. Кофата се покрива со 
материјал кој обезбедува соодветна 
аерација. Содржината се меша секој 
втор ден во период од 15 дена. Течното 
ѓубриво е готово за користење по 
петнаестиот ден и може да се чува до 3 
месеци. Пред употребата, еден литар 
од течното ѓубриво се раствора со вода 

во сооднос 1:10 и добро се промешува. 
Растворот се процедува низ парче 
ткаенина, потоа се претура во 
распрскувач и се прскаат листовите на 
растенијата. Растенијата одлично 
реагираат на овој раствор.   
 
Чај од компост 
Чајот од компост е едноставен и 
ефективен препарат за подобрување 
на здравјето на растенијата. 
Ефективноста на чајот од компост 
зависи од квалитетот на употребениот 
компост при подготвката. Тој е многу 
ефикасен против различни штетници и 
болести.  
За подготовка на овој препарат треба 
да се употреби квалитетен компост 
добиен на аеробени начин или компост 
добиен од калифорниски глисти. 
Компостот се раствора со вода во 
сооднос 1:10. Содржината се меша по 4 
минути секој ден во период од 6-8 дена. 
Компостот е готов за користење како 
фолиарен спреј за листовите после 6-8 
дена. Пред примената на растворот, тој 
се филтрира и се распрскува со помош 
на рачна пумпа.  
 
Паста за стебла 
Пастата е многу ефективен начин за 
обезбедување на хранливи материи на 
дрвата преку стеблото. Покрај 
прихраната спречува и напади на 
стеблото од инсекти.  
Пет делови добиточен измет, еден дел 
просеан песок, еден дел почва и три 
делови урина од добитокот се мешаат 
во густа паста. Урината се додава 
додека да се добие густина која е 
погодна за рамачкување. Стеблото на 
дрвото се чисти со четка и пастата се 
размачкува по стеблото и гранките. 
Пастата исто така се користи за 
забрзување на процесот на 
заздравување на пресечените краеви 
при кроењето.  
 
Панчагавија (Panchagavya) 
Тоа е антички препарат од Индија, којсо 
генерации се користи за подобрување 
на здравјето на почвата, животните и 
на луѓето. Делува како општ тоник за 
почвата и растенијата и има одличен 
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ефект. Сепак за дополнително 
подобрување на ефикасноста, може да 
се додаде сок од грозје. 
10 кг свежи кравји лепешки и 1 кг 
прочистен кравји путер(Ghee) се 
мешаат во сад по 15 минути трипати 
дневно, во текот на 3 дена. На 
четвртиот ден се додаваат 6 литри 
урина од крава, 4 литри кравјо млеко, 1 
литар јогурт од кравјо млеко и 2 два 
литра сок од грозје. Садот треба да се 
чува во сенка, покриен со мрежа за да 
се превенираат мувите да снесуваат 
јајца. Смесата се меша два пати 
дневно во текот на 15 дена.  

Препаратот е готов за употреба по 18 
дена. Доколку препаратот се меша 
редовно, два пати дневно, може да се 
чува до 5 месеци.  

За повеќето култури, 3 % раствор е 
многу ефикасен, односно 3 кг 
Панчагавија во 100 литри вода е 
идеално за фолијарен спреј за лисја. 
Пред прскање растворот треба да се 
филтрира да се избегне затнување на 
дизната на прскалката. Растворот може 
да се да се употреби и преку водата за 
наводнување во сооднос 20 литри за 
0,5 хектари за наводнување по бразда 
или преку систем капка по капка 3 % 
раствор може да се користи како 
третман за семето или расадот, преку 
попрскување на расадот, потопување 
на семињата или садниците. Семето и 
посадочниот материјал треба да се 
накисне во период од 20-30 минути.  
 
Комерцијални органски ѓубрива 
Исто така постојат голем број 
комерцијални органски ѓубрива кои 
можат да се користат како значајни 
извори на хранливи материи и органска 
материја, особено ако се достапни по 
ниска цена. Комерцијалните органски 
ѓубрива се претежно нус-производи од 
преработката на земјоделските култури 
или отпад од прехранбена индустрија. 
Комерцијалните ѓубрива треба да бидат 
внимателно избрани во зависност од 
нивната содржина на хранливи материи 
и нивната цена.  
Комерцијални минерални ѓубрива се 
исто така достапни за органските 

производители. Минералните ѓубрива 
кои се дозволени во органското 
земјоделство се базираат на природни 
извори на минерали и вклучуваат: вар, 
камен во прав, камен фосфат, гипс, 
калиум магнезиум сулфат, натриум 
нитрат, вермикулит и други природни 
извори како измет од лилјак (Guano). 
 
Микробиолошки ѓубрива 
Микроорганизмите играат важна улога 
во обезбедувањето на хранливи 
материи за растенијата. Некои микроби 
додаваат хранливи материи во почвата 
преку минерализација. Други додаваат 
азоткој се фиксира од атмосферата. 
Тука спаѓаат бактериите ризибиум, 
азоспирилум и азотобактер, други 
микроби, како што се габичките 
микоризал, помагаат во 
обезбедувањето на фосфор за 
растенијата. Видивите псеудомонас се 
широка група на бактерии кои 
искористуваат широк спектар на 
соединенија кои истекуваат од коренот 
или се појавуваат кога коренот на 
растението умира. Тие се способни да 
го растворат фосфорот и може и да 
помогнат во потиснување на болести 
кои се пренесуваат преку почвата. 
Некои производители преферираат 
примена на микроорганизми во почвата 
со цел подобрување на процесите на 
распаѓање на материите и за контрола 
на болеста. Овие микробиолошки 
ѓубрива најчесто се продаваат како 
препарати готови за употреба како 
спреј,преку водата за наводнување или 
за мешање со компостот. Овие 
производи содржат живи 
микроорганизми и треба внимателно да 
се чуваат и применуваат. 
Микробиолошките производи треба да 
се искористат пред истекувањето на 
рокот на траење. Сепак се препорачува 
ефектот на овие производи да се 
провери со тестирање на мали 
површини и споредување на 
резултатите со површините кои не се 
третирани.  
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Иновација за распрскување на 
микробиолошки ѓубрива 

Микробиолошките ѓубрива не можат да 
ги заменат соодветните методи за 
управување и обработка на почвата. 
Повеќето бактерии, габи и други 
микроорганизми и природно се 
присутни во почвата и може да се 
поттикнат и зајакнат со соодветна 
примена на компост.  

 

КОМПОСТИРАЊЕ 

Компостирање е метод на претворање 
на отпадоците во ѓубриво богато со 
хумус за подобрување на плодноста и 
продуктивноста на почвата. За време 
на процесот, биоразградливите 
отпадоци како што се остатоците од 
растенија, плевел, листови, измет од 
животните итн. се трансформираат во 
ѓубриво кое се нарекува компост. 
Компостот е богат со полезни 
микроорганизми кои обезбедуваат 
храна на растенијата и ја подобруваат 
структурата и текстурата на почвата.  

Компостот како додаток на почвата и 
извор на органска материја нуди многу 
придобивки преку подобрување на 
биолошките, хемиските и физичките 
карактеристики на почвата.  

Материјалите кои можат да се 
искористат за компостирање може да 
бидат локално достапни 
биоразградливи отпадоци како 
остатоци од културите (слама, стебла 

од пченка итн.), шумски остатоци 
(отпаднати листови), плевелни 
растенија од производниот процес, 
растенија од зелено ѓубрење, измет од 
добитокот (лепешки и урина).  

Компостот е повеќе од ѓубриво. 
Компостот придонесува за 
зголемувањето на органската материја 
во почвата и со тоа ја подобра 
структура на почвата. Исто така влијае 
на структурата на почвата и на 
нејзиниот капацитет да складира и да 
обезбедува хранливи материи и вода, 
со што всушност се зголемува 
отпорноста на растенијата на суша. 
Неговата вредност се гледа и во 
долгорочниот ефект кој го има на 
плодноста на почвата.  

Во процесот на компостирање, 
хранливите материи се апсорбираат во 
органската материја, микроорганизмите 
и хумусот. Состојките на хумусот се 
релативно отпорни на 
микробиолошкото распаѓање. Поради 
тоа, хранливите состојки бавно се 
ослободуваат и не се губат лесно.  

Во процесот на компостирање можат да 
се разликуваат три главни фази: фаза 
на загревање, фаза на ладење и фаза 
на зреење. Овие фази не можат јасно 
да се разграничат.  

Фазата на загревање започнува 3 до 4 
дена од поставувањето на купчето за 
компостирање, температурата во купот 
достигнува 70°C и најчесто се задржува 
на ова ниво 3 недели. Најголемиот дел 
од распаѓањето се случува за време на 
фазата на загревање. Во оваа фаза, 
активни се претежно бактериите. 
Високата температура е резултат на 
ослободувањето на енергијата за 
време на трансформацијата на лесно 
разградливите материјали од страна на 
бактериите. Топлината ги уништува 
предизвикувачите на болести, 
штетниците, корените и семињата на 
плевелите. За време на првата фаза од 
процесот на компостирање, бактериите 
имаат зголемена потреба од кислород 
поради брзиот развој на нивните 
популации. Доколку нема доволно 
воздух во купот, развојот на бактериите 
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ќе опадне и компостот ќе добие 
непријатна миризба. Влажноста е исто 
така значајна за процесот, бидејќи на 
бактериите им е потребна влажност за 
да ја одиграат својата улога.  

Фазата на ладење започнува откако 
трансформацијата на материјалот од 
страна на бактериите ќе заврши. 
Температурата во компост-купот бавно 
опаѓа и се задржува на 30–50°C. Со 
падот на температурата се појавуваат 
габите и почнуваат да ги разградуваат 
сламата, сврзните влакната и 
дрвенестиот материјал.  

 

 

Производство на компост 

Потоа започнува фазата на зреење. За 
време на оваа фаза, хранливите 
материи се минерализираат, асе 
создаваат хумичните киселини и 
антибиотиците. Глистите и другите 
почвени организми кои имаат улога во 
разградуваањето почнуваат да се 
населуваат во купот. На крајот на оваа 
фаза, купот е намален на половина од 
почетниот волумен, има боја на темна 
плодна почва и е подготвен за 
употреба. Колку подолго се чува откако 

ќе созрее, толку повеќе губи од својот 
квалитет како ѓубриво, додека неговиот 
капацитет за подобрување на 
структурата на почвата се зголемува.  

Најдобро е компостирањето да се врши 
близу до изворот на суровината која се 
користи за компостирање или до 
полињата каде што тој ќе се употреби. 
Местото треба да биде во сенка и во 
близина на вода. Местата на кои се 
насобира вода треба да се избегнуваат.  

За да се овозможи идеален процес на 
компостирање, смесата треба да 
содржи една третина крупен материјал 
со цврста структура (исечени гранки и 
кора од дрвја, крупен материјал 
одделен од претходниот компост), една 
третина среден до фин материјал со 
висок сооднос на јаглерод и азот 
(слама, листови, остатоци од растенија 
итн), една третина фин материјал со 
низок сооднос на јаглерод и азот 
(остатоци од домаќинството, измет од 
животните итн.) и до 10% почва. 

Материјалот за компостирање треба да 
биде соодветно припремен преку 
сечење на дрвенестиот материјал (како 
што се стеблата од пченка, памук, 
просо итн.) за да се зголеми неговата 
површина и да се подобри процесот на 
распаѓање кој го вршат габичките и 
бактериите. Идеалната должина е 
околу 5 см. Овие материјали можат да 
се иситнат и со нивна употреба како 
простирка во шталата, што исто така 
помага и во собирањето на урината и 
изметот. 

Дрвенестите материјали како кората 
оддрвата и пилевината треба да се 
навлажнат пред да се измешаат во  
купот, по можност со нивно потопување 
во вода во период од 6 до 10 дена. 

Стандардните димензии на купот или 
трапот за компостирање можат да 
бидат: ширина 2м, висина 1м,а 
должината ќе зависи од количината на 
материјал. На дното на купот се 
поставува еден ред од дрвени трупци 
или големи камења со што се 
обезбедува аерација и се овозможува 
доволна дренажа на вишокот вода. 
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Додавањето на ѓубриво или стар 
компост на секој слој го подобрува 
процесот на компостирање. 

Тенките слоеви од почва помеѓу 
компостот се додадаат за да се 
спречида се загуби  азотот. Купот може 
да се покрие со              10 до 15 см 
дебела покривка од слама или лисја, и 
непропустлива покривка (пластична 
фолија) за да се спречат загубите на 
калиум и азот од дожд. Доколку купот 
не е доволно влажен, повремено може 
да се додава вода или течно ѓубриво 
врз компостот. 
 
Превртување на купот 
Материјалот во купот треба да се 
превртува и меша така што 
материјалот од рабовите кадешто 
температурата е пониска ќе се 
премести во центарот каде што е 
повисока, а центарот на купот ќе се 
спречи да се прегрее. Целиот 
материјал во купот треба да биде 
изложен на топлинатаза да се уништат 
бактериите, семето на пелвелот, 
инсектите и исто така за да се забрза 
процесот на распаѓање. 
Превртувањето исто така ја подобрува 
аерацијата на купот. Тоа помага во 
забрзување на процесот на 
компостирање, но сепак не е од 
особено значење. 

Мешањето се прави 2-3 недели после 
формирањето на купот, кога 
температурата почнува да опаѓа откако 
ќе го достигне максимумот. Купот може 
да се преврти повторно по три недели 
од првотопревртување. Времето 
потребно за купот да созрее и да стане 
добар компост, зависи од локалните 
климатски услови и материјалите 
коишто се користат. Доколку времето е 
топло, купот е влажен, добро аериран и 
се користи добра комбинација на 
материјали, компостот е готов за три 
месеци. Во постудени или суви услови 
и доминација на материјали со висок 
сооднос на јаглерод и азот, на купот ќе 
му бидат потребни од 4 до 6 месеци за 
да созрее. Компостот може да се 
користи веднаш откако употребениот 
материјал за компостирање повеќе не е 

препознатлив. Кога компостот е готов, 
материјалот се претвора од темно 
кафеава во сива боја, има пријатен 
земјен мирис и има зрнеста структура. 
Волуменот на зрелиот куп се намалува 
на половина од волуменот на купот на 
почетокот.  

Најчесто не е возможно да се 
произведат доволни количини компост 
за наѓубрување на сите производни 
површини. Затоа, производителите 
треба внимателно да размислат каде е 
најкориснода се примени компостот. 
Најголема ефикасност се постигнува 
припроизводство на расади и при 
садење на садници или фиданки.  

 

ЗЕЛЕНО ЃУБРЕЊЕ 

Зеленото ѓубрење е практика на 
заорување на нераспаднат зелен 
растителен материјал во почвата, со 
цел подобрување на плодноста и 
физичката структурана почвата. Кога 
растенијата наменетиза зелено 
ѓубрење ќе формираат максимална 
биомаса, тие се заоруваат во почвата. 
Култури кои се  погодни за зелено 
ѓубрење се обично брзо растечки 
легуминози и треви кои се заоруваат во 
почвата, но можат да служат и за 
мулчирање и како материјал за 
компостирање. 

Одгледувањето на зеленото ѓубриво е 
различно од одгледувањето на 
легуминозни култури во ротацијата, 
бидејќи најчесто тие се уништуваат 
пред да расцветаат. Откако ќе се заора 
во почвата, свежиот растителен 
материјал брзо ослободува хранливи 
материи и за краток период целосно се 
распаѓа. Материјал од постари 
растенија или материјал кој е покрупен 
(слама или гранчиња) се распаѓа 
побавно од поситниот материјал и со 
тоа повеќе ќе придонесе за 
зголемувањето органска материја во 
почвата, отколку за наѓубрување на 
насадите.  

Зеленото ѓубрење ја зголемува 
достапноста на хранливи материи кои 
придонесуваат за зголемување на 
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приносот на растенијата. Aктивноста 
намикро организмите се подобрува, 
бидејќи свежиот органски материјал 
делува како извор на хранливи материи 
за различните организми вопочвата. Со 
зелено ѓубрење значително може да се 
подобри структурата на тешките, 
лесните и песокливите почви со што 
неплоднитепочви можат да се 
претворат во плодни. Во ридските 
области на стрмни парцели зеленото 
ѓубрење ја спречува ерозијата на 
почвата преку формирањето на 
почвена покривка. 

Производителите со мали фарми и 
оние коишто не можат да си дозволат 
да губат на производната сезона за 
одгледување на култури за зелено 
ѓубриво, имаат алтернатива како 
зелено ѓубрењеда употребат листови. 
Тоа е процес кога зелените лисја 
итенките зелени гранчиња собрани од 
грмушки и дрвја се заоруваат во 
почвата. Во принцип треба да се 
користат локално достапни грмушки и 
дрвја, кои ги има во изобилство. 

 

 

Зелено ѓубрење преку заорување на 
обилна спонтана вегетација 

Културите за зелено ѓубрење во 
идеални услови се дозволува да 
пораснат до цветната фаза. Во оваа 
фаза, биомасата е на највисоко ниво и 
растителниот материјал сé уште лесно 
се распаѓа бидејќи е зелен и не е 
дрвенест. Ако растенијата се стари и 
тврди, ќе биде многу потешко да се 
заораат во почвата и потешко ќе бидат 
разградени од почвените организми. 

ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА 

Конвенционалното земјоделство во 
голема мера зависи од употребата на 
хемиски пестициди за да се справи со 
штетниците и болестите. Повеќето 
хемиски пестициди, во принцип се 
силни отрови кои се формулирани во 
концентрати кои имаатдејство на 
инсектите. Сепак, хемиските пестициди 
освен нивната главна цел, 
предизвикуваат и голем број на 
несакани ефекти. Многу од 
пестицидите се исто така штетни за 
почвените организми, кои се важни за 
одржување на здравјето на 
растенијата. Затоа секоја примена на 
пестициди создава дополнителна 
потреба за уште повеќе третмани со 
пестициди. При примена на пестициди, 
земјоделските производители 
ризикуваат и самите да се затрујат. Се 
проценува дека на светско ниво, од 
тешко труење со агро-хемикалии 
умираат околу 200.000 луѓе годишно. 
Дел од пестицидите остануваат во 
производите и по бербата, со што 
стигнуваат до потрошувачите. Тие исто 
таканавлегуваати во подземните води, 
со што ја загадуваат водата за пиење. 
Некои пестициди се многу перзистентни 
и се акумулираат во телото на луѓето. 
Голем дел од нив ги покажуваат 
негативните ефекти на долг рок. Тие 
можат да предизвикаат хронични 
болести, аномалии на новороденчиња, 
канцер итн. Многу пестициди се веќе 
забранети во развиените земји, бидејќи 
се премногу опасни. Сепак, некои од 
нивсé уште се продаваат во земјите во 
развој, каде свеста за потенцијалниот 
ризик е сé уште на ниско ниво.  

Од друга страна, органските 
производители целат кон 
оптимизирање на условите за 
производство на нивните култури, со 
што би ги направавиле силни и здрави. 
Истовремено, тие ги поттикнуваат 
природните механизми за контрола на 
штетници, болести и плевел на начин 
на кој нема да им наштети на 
растенијата.Тие, според тоа, даваат 
приоритет на мерките за спречување и 
ограничување на ширењето на 
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инфекции, наместо да се потпираат на 
директни мерки за контрола. 
Директните мерки за контрола главно 
се применуваат кога предизвукувачите 
на болестите или штетниците се веќе 
развиени.  

Вообичаено обезбедувањето на 
здравјето на растенијата во органското 
производство се смета за пристап во 
три чекори. Првиот чекор се состои од 
обезбедување на добри услови за 
одгледување на растенијата и за 
подобрување на нивната отпорност и 
издржливост. Вториот чекор се состои 
од поттикнување на природните 
механизми за контрола преку поддршка 
на природните непријатели. Третиот 
чекор подразбира примена на директни 
мерки за контрола за уништување на 
штетниците, предизвикувачите на 
болестите и плевелот на начин кој има 
минимални негативни ефекти на 
екосистемот. Секој чекор од овој 
пристап ја поставува основата за 
следниот чекор. Со правилна и 
ефикасна примена на првиот и вториот 
чекор, третиот чекор или директната 
интервенција најчесто не е потребна. 
Ова заштедува дополнителни трошоци 
и го спречува негативното влијание на 
некои од методите за директна 
контрола врз екосистемот.  
 
Фактори кои влијаат врз здравјето на 
растението 
Здравото растение е помалку подложно 
на штетници и напади на болести. 
Затоа главна цел на органскиот 
производител е да создаде услови кои 
го одржуваат здравјето на растението. 
Во поволни услови, растенијата имаат 
ефективни заштитни механизми со кои 
се борат против инфекциите. Затоа, 
добро управуваните екосистеми може 
да овозможат успешен начин во 
намалување на појавата на штетници и 
болести. Одредени култури и видови 
имаат поефикасни механизми од 
другите и затоа имаат помал ризик од 
инфекција. Здравствената состојба на 
растенијата во голема мера зависи и од 
плодноста на почвата. Кога исхраната е 
добро избалансирана, растението 
станува посилно и затоа е помалку 

подложно на инфекции. Климатските 
услови, како температурата и 
количеството на вода, се понатамошни 
фактори кои се значајни за здравјето на 
растението. Ако некој од овие услови 
не отстапува од оптимумот, тогаш 
растенијата доживуваат стрес. Стресот 
ги ослабува одбранбените механизми 
на растението и го прави поподложно 
на болести.  Според тоа, една од 
најважните цели за органскиот 
производител е да одгледува здрави 
растенија. Ова придонесува за 
избегнување на многу понатамошни 
проблеми со штетниците и болестите.  

 

Оштетување на пиперки од сонце, како 
последица на  зголемениот УВ индекс од 

климатските промени  

Поради ова, органските производители 
секогаш треба да целат кон 
одгледување на отпорни сорти и 
видови. Сепак изборот на отпорни 
сорти може да претставува предизвик 
за производителите. Во фазата на 
селекција на културите и сортите, 
производителите треба да побараат 
поддршка од консултанти, 
производители на семиња и расад и 
образовни институции. Откако ќе се 
идентификуваат отпорните сорти, 
следи прашањето за 
нивнатарепродукција. Затоа 
производителите треба да се сигурни 
дека видовите кои ги одбрале не се 
хибриди, кои не дозволуваат 
производство на сопствени семиња или 
да се осигурат дека семенскиот или 
посадочниот материјал ќе биде 
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достапен со соодветен статус на долг 
рок.  

Како што вели старата поговорка, 
подобро да се спречи отколку да се 
лечи, органските производители треба 
да подготват и континуирано да 
спроведуваат превентивни мерки. 
Превентивните мерки можат да 
вклучуваат:  
- Добри практики за управување со 

наводнувањето за да се избегне 
вишокот на вода на листовите, 
бидејќи болестите кои ги носи 
водата се шират преку микро-
капки,а габичните заболувања се 
развиваат во вода. Додека пак 
недостатокот на вода претставува 
стрес за растението, што ги 
поттикнува  инфекциите со патогени 
организми. 

- Заштита и помагањето на 
природните непријатели на 
штетниците преку обезбедување на 
живеалишта каде тие ќе растат и ќе 
се размножуваат и избегнување на 
употреба на производи кои може да 
им наштетат на природните 
непријатели. 

- Избор на оптимално време за 
садење и растојание помеѓу 
растенијата, бидејќи повеќето 
штетници или болести го напаѓаат 
растението во одредена фаза од 
развојот. Затоа е значајно оваа 
ранлива фаза да не се поклопува со 
периодот кога има најмногу 
штетници, односно да се избере 
оптималното време за садење.  

- Дополнително, соодветното 
растојание меѓу растенијата го 
намалува ширењето на болести и 
добрата аерација на растението им 
овозможува на листовите побрзо да 
се исушат, што го попречува 
развојот на инфекции. 

- Употреба на соодветни санитарни 
мерки, на пример отстранување на 
инфицирани делови од растенијата 
од земјата, за да се спречи 
ширењето на болеста и 
отстранување на остатоците од 
инфицираните растенија по 
бербата.  

Компостот исто така може да ги намали 
проблемите со болестите. Ова се 
должи на присуството на многу 
различни микроорганизми во компостот 
кои, или се натпреваруваат со 
патогените микроорганизми за 
хранливите материи и создаваат 
одредени антибиотици кои влијаат врз 
растот на патогените организми, или 
паразитираат на нив. 

Ако сите превентивни мерки за заштита 
не успеат, неопходно е да се премине 
кон лекување на растенијата. Постојат 
неколку начини на лекување во 
органското земјоделство: 

1) Биолошка контрола 

2) Природни пестициди 

3) Механичка контрола.  

 

БИОЛОШКА КОНТРОЛА 

Биолошката контрола на штетниците се 
базира на ослободување на масовно 
одгледани живи организми како 
бактерии, вируси, габи, инсекти-
предатори и      инсекти-паразити на 
полињата со насади за да се постигне 
контрола на штетниците. Тоа значи 
дека природните непријатели се 
употребуваат за контрола на 
популацијата на штетниците и 
болестите, и со тоа се спречува истите  
да предизвикаат штети. Тие најчесто се 
делат во три групи: предатори (кои 
јадат штетни организми), паразити 
(паразитираат на штетните организми) 
и патогени (кои предизвикуваат болести 
на штетниците).  
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Корисни инсекти – Црна осица уништува 
мајски бумбар на насад на јаболки 

Најпознатиот организам за биолошка 
контрола во полјоделски култури е 
бактеријата Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki и Bacillus thuringiensis. var. 
azawai  против различни видови 
совици. Добро познати видови габи 
коишто се користат за биолошка 
контрола се Beauveria bassiana,која се 
користи против термити, 
трипси,белокрилка, лисни вошки и 
разни бубачки и Verticillium lencanii се 
користи против белокрилка, трипси и 
лисни вошки. Гранулоза-вирусите се 
користат против совиците и штетници 
како дијамантскиот молец и 
јаболковиот молец. 

Инсектите предатори исто така се 
користат за контрола на штетните 
инсекти. Инсекти, како што е осицата 
Trichogramma може успешно да ги 
контролираат популациите 
надоматната гасеница. Малите црни 
оси на Trichogramma brasiliensis ги 
пронаоѓа јајцата на доматната гасеница 
(Helicoverpa armigera) и поставува свои 
јајца наместо ларвата на совицата, по 
што мала оса произлегува од јајцето. 
Осицата е безопасна за доматното 
растение и може масовно да се 
одгледува, при што може да се 
ослободи на парцелите преку посебни 
носачи (trichocard),кои содржат неколку 
илјади јајца. 

 

Корисни инсекти - Осица Trichogramma 

 

Тrichocard – картичка носач на јајца на 
осицата Trichogramma 

 

Циклуси на популациите на 
штетници и предатори 

Инсектите, крлежите, габичките, 
бактериите и другите организми се 
развиваат според постоечките 
природни услови. Кога условите се 
поволни, нивната популација се 
зголемува, а кога тие се неповолни, 
повторно опаѓа. Оваа интеракција 
станува многу значајна за динамиката 
на популациите на штетниците и 
нивните предатори. Секогаш кога 
штетниците наоѓаат соодветни услови 
за раст, се зголемува нивната 
популација.  

Како последица на тоа, предаторите 
кои се хранат со штетниците наоѓаат 
повеќе храна поради што и нивниот 
број се зголемува. Како резултат на 
зголемувањето на популацијата на 
предатори, популацијата на штетници 
ќе се намали, бидејќи тие служат како 
храна на предаторите. Намалената 
популација на штетници ќе го ограничи 
изворот на храна за предаторите и 
нивната популација повторно ќе се 
намали. Тогаш популацијата на 
штетници може да се зголеми повторно 
и целиот циклус се повторува. Ова е 
општ принцип на динамика на 
популациите, важи секогаш кога 
изворот на храна е ограничувачки 
фактор за густината на населеност на 
предаторот. 
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Уредување на фармата 
(Farmscaping) 
Претставува e приод за зголемување 
на присуството на корисни организми 
преку модификација на непосредната 
околина, со цел да се контролира 
присуството на штетници. Овие методи 
вклучуваатупотреба на растенија кои 
привлекуваат инсектии кои 
обезбедуваат засолниште и храна за 
корисните инсекти. Растенијата како ‘рж 
и синап може да бидат посадени 
заедно со главните култури, со цел да 
ги привлечат и задржат корисните 
инсекти во близина на производните 
парцели.  
 

 

Пошумени површини како засолниште на 
корисните инсекти во близина на 

површините за производство 

Растителната ограда, покривните 
култури и акумулациите на вода може 
да се користат за обезбедување на 
храна и засолниште за корисните 
организми како инсекти, пајаци, 
водоземци, влекачи, лилјаци и птици 
кои паразитираат или се предатори на 
штетниците.  

Овие растенија треба да се 
одгледуваат во близина на главните 
култури, но без да бидат конкуренција 
за простор, светлина, вода и хранливи 
материи.  

Корисните инсекти имаат потреба од 
доволни количини на нектар, полен и 
инсекти со коишто се хранат, за 
одржување и зголемување на нивната 
популација. Паразитските и грабливите 
инсекти освен како извор на храна ги 
користат растенијата и како и места за 
размножување. Постојат многу цветови 

кои обезбедуваат полен и нектар за 
корисните инсекти. Растенијата кои се 
добри извори на полен се сончогледот 
и пченката. Добри извори на нектар се 
слаткиот компир, божури итн.  

Во планирањето неопходно е да се 
идентификуваат специфичните 
растенија, условите на садење и 
практиките на управување кои најдобро 
ги поддржуваат популациите на 
корисните инсекти. Затоа, овие системи 
мора да се развијат и детализираат 
според искуство со поединечните и 
условите на фармата.  

Ротација на културите (Плодоред) 

Една од целите на плодоредот е да се 
намали бројот на штетници присутни во 
почвата. Некои штетници или 
предизвикувачи на болести можат со 
години да опстанат во почвата. 
Континуирано одгледување на иста 
култура на иста површина ја зголемува 
популацијата на штетниците и 
патогените организми присутни во 
почвата. Со одгледување на култура 
која не претставува  домаќин или храна 
за одреден штетник или патоген 
организам води до нивно изумирање и 
намалување на неговата популација. 
Без присуство на растенија-домаќини, 
повеќето популации на штетници и 
патогени организми се намалуваат во 
рок од 2-3 години. Затоа плодоредот со 
култури кои не се домаќини го 
спречувазголемувањето на 
популациите на штетници и патогени 
организми. 

 

Растенија во плодоред 
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На пример, со ротирање на кикиритки 
со пченка ќе се намалипојавата на 
бумбарите. Ротирањето на наут со 
други                       нелегуминозни  
култури е добра практика за контрола 
нафузариозното венењеи проблемите 
со нематоди.  

Сепак постојат фактори кои можат да ја 
ограничат ефективноста на плодоредот 
и истите треба да се земат предвид. 
Ботаничката класификација на 
растенијата треба да се земе во обѕир 
кога се размислува кои насади ќе се 
ротираат, бидејќи растенијата кои 
припаѓаат на иста ботаничка фамилија 
најчесто ги делат истите проблеми. На 
пример, иако брокулата, зелката, 
репката и синапот изгледаат многу 
различно, тие сепак припаѓаат на иста 
ботаничка фамилија (Brassicaceae). 
Така ротација помеѓу овие растенија 
нема да ги намали проблемите со 
болестите и штетниците. Всушност, тоа 
би ги зголемило шансите за појава на 
проблеми со болести кои се 
пренесуваат преку почвата како 
бактериско дамкосување, фузариозно 
венење и кила на зелката кои се 
заеднички за овие растенија.  

Ротацијата на културите не е 
ефективен пристап за контрола на 
патогени организми кои имаат широк 
спектар на целни домаќини. Примери 
за ова се габичкитеRhizoctoinia solani, 
Sclerotium rolfsii, и Pythium. Овие 
штетници имаат многу широк спектар 
на домаќини, што го отежнува изборот 
на соодветна култура со која да се 
изврши ротација. Најчесто за 
намалување на овие патогени 
организми се користи ротација со ситно 
зрнести култури.  
 
Култури – „стапици“ 
Тоа се култури кои се подигаат да ги 
намамат штетните инсектиподалеку од 
главните култури. Стапици можат да 
бидат различни растителни видови, 
различни сорти, или исти култури само 
во различна фаза на вегетација, сé 
додека таа е повеќе привлечна за 
присутните штетниците. Овие култури 
мора да биде попривлечни за 

штетниците одошто главните култури, и 
мора да бидат преземени чекори со кои 
ќесе осигури дека штетниците од 
културите-стапици нема да мигрираат 
кон главните култури. Затоа 
штетниците кои се населиле можат да 
бидат уништени заедно со  културата-
стапица. 
Синапотзаедно со зелката е добра 
стапица за контрола на дијамантскиот 
молец, лисни вошки и совици. Невенот 
(agetes erecta) е добра стапица за 
совици, освен тоа, тој ги привлекува 
возрасните единки од leaf miner за да ги 
положисвоите јајца на листовите. 
Пченката може да бидат стапица за 
возрасните fruit fly adultsпри 
одгледувањето на зеленчук кадешто 
тие претставуваат голем проблем.  

 

Расад на нане кое се расадува по 
производните површини и делува како 

репелент за инсектите 

Комбинирано одгледување 

(Intercropping) 

Комбинираното одгледување е 
практика на одгледување на две или 
повеќе култури истовремено на иста 
површина. Тоа има добри ефекти во 
однос на намалување на појавата на 
штетни инсекти. Прикомбинираното 
одгледување  на различни култури, 
инсектите имаат потешкотии во 
пронаоѓање на растенија-домаќини.  
Културите се мешаат со визуелниот 
изглед и мирис на главните култури и 
инсектите и го оневозможуваат 
пронаоѓањето на културите домаќини.  
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Употреба на различни цветни видови за 
„маскирање“ на културите 

Комбинираното одгледување исто така 
го спречува развојот на популациите на 
инсектите штетници. Тоа може да се 
користи на повеќе начини: 

-мешаноодгледување кадешто не 
постои уредување начинот на 
култивирање; 

-редово комбинирано одгледување 
каде најмалку една култура е засадена 
во редови; 

-одгледување во појаси каде културите 
се одгледуваат во појасии кои се 
доволно широки да ги разделат, но 
сепак доволно тесни за да се овозможи 
интеракција помеѓу културите; 

-одвоено одгледување каде две или 
повеќе култури се одгледуваат во 
различни фази од животниот циклус. 

Примери за комбинирано одгледување: 

Зелката заедно со морковот или 
доматот е важна комбинација за 
управување со молци со дијамантски 
грб. Дополнително, кромид засаден со 
моркови го маскираат мирисот на 
морковот и ги ограничуваат 
инфестациите со муви кои го напаѓаат. 
Сеењето на црн грашок (Vigna 
unguiculata) како меѓунасад со 
кикиритки ја намалува појавата на 
листен минер. Пченка, сирак или просо 
можат да се одгледуваат со тиква, грав 
или грашок.  

 

Комбинирано одгледување на грав и 
пченка 

Гравот или грашокотсе искачуваат по 
стеблата на пченката додека тиквата ја 
покрива почвата. Некои од честите 
системи за комбинирано одгледување 
вклучуваат пченка и соја, пченка и 
компир.  

Во органското земјоделство, 
штетниците и болестите можат да се 
управуваат со традиционални практики 
и биолошки методи. Овие практики се 
специфични за секој регион и секоја 
култура. 

 

ПРИРОДНИ ПЕСТИЦИДИ 

Некои растенија содржат состојки кои 
се токсични за инсектите. Кога овие 
состојки ќе се извлечат од растението и 
се применуваатна инфицирани насади 
се нарекуваат ботанички пестициди. 
Употребата на растителни екстракти за 
контрола на штетниците, не е нов 
пристап. Голем дел од ботаничките 
пестициди се контактни, респираторни 
или стомачни отрови за инсектите. 
Затоа тие не се многу 
селективнииделуваатна широк спектар 
на инсекти. Ова значи дека и корисните 
инсекти можат да бидат уништени. 
Сепак, токсичноста на ботаничките 
пестициди најчесто не е многу висока и 
нивните негативни ефекти врз 
корисните инсекти може значително да 
се намали со селективна примена. Исто 
така, ботаничките пестициди се главно 
биоразградливи така што стануваат 
неактивни по неколку часа или по 
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неколку дена од употребата. Ова 
повторно го намалува негативното 
влијание врз корисните инсекти што ги 
прави релативно безбедни за 
животната средина. Повеќе видови 
растенија кои имаат силен одбивен 
мирис заштитниците може да се 
користат во подготовката на 
препаратите. Овие мешавини најчесто 
се прават од локално достапни 
материјали, со што се обезбедува 
евтинаи ефикасна заштита за 
зеленчукот и овошките.  

Ним се добива од дрвото ним 
(Azadiracta indica) кое расте во 
тропските региони, и содржи неколку 
инсектицидни соединенија. Главната 
состојка е азадирактин, која 
истовремено ги одбива и убива голем 
број гасеници, трипси и белокрилката. 

Иако ним не е дрво кое расте во 
Европа, тоа станува доста популарно и 
кај органските и кај конвенционалните 
производители. Препаратите од ним 
или азадирактин лесно се добиваат и 
се користат како ефикасни инсектициди 
кај органското земјоделство. 

Цветовите на хризантемата содржат 
моќна растителна хемиска компонента 
наречена пиретрум. Пиретрините се 
инсектицидни состојки кои седобиваат 
од сувите цветови на хризантемата. 
Цветовите се мелат во прав, кој може 
да се користи директно или да се 
раствори со вода за да се добие 
раствор за прскање. Пиретрините 
предизвикуваат инстантна парализа на 
повеќето инсекти, оставајќи ги 
неподвижни. Малите дози не ги убиваат 
туку само ги соборуваат инсектите. 
Посилните дози имаат смртоносен 
ефект. Пиретините не се отровни за 
луѓето и топлокрвните животни. Тие се 
лесно достапни во повеќето 
земјоделски аптеки. Производителите 
можат да подготват сопствен раствор, 
со варење на 50 грама исушени 
цветови во 0,5 литри вода, за време од 
20 минути. Откако ќе се излади 
растворот, може да се употреби со 
распрскување или да се складира до 
два месеци. 

Лукот има инсектицидни, нематоцидни 
и репелентни својства. Лукот е 
ефикасен против широк спектар на 
инсекти во различни фази од нивниот 
животен циклус (јајца, ларва, возрасни). 
Тој делува на мравките, лисни вошки, 
совиците, дијамантскиот молец, 
белокрилка и термити. Екстрактот од 
лук се прави со мелење или сечкање 
200 грама лук во 1 литар вода. По 24 
часа, во растворот се додава 1 литар 
вода и неколку капки течен сапун.  По 
разредување со вода во сооднос од 
1:20, најдобро да се употреби со 
прскање во вечерните часови. За да се 
подобри ефикасноста, може да се 
додаде и екстракт од лути пиперчиња. 

Растворот од чили (лути пиперчиња) 
може да се користи против мушички, 
мравки, мали гасеници и полжави. За 
да се направи екстракт од чили,  200 
грама чили пиперки се мелат во фин 
прав и се варат во 4 литри вода. По 
вриењето се додаваат уште 4 литри 
вода и неколку капки течен сапун. 
Растворот се прска во вечерните 
часови.  

Пепелта од дрво може да биде 
ефикасен препарат против мравки, 
листен минер, подкорњаци, термити и 
молци на компири. Со пепелтадиректно 
се запрашуваатколониите на 
штетниците и инвадираните делови на 
растенијата. Пепелта предизвикува 
дехидрација на штетниците со меки 
тела. Пепелтa од дрво често се користи 
при складирање на зрнасти култури за 
одбивање на штетниците како што е 
сурлаш. 

Листовите од пелинот или лавандата, 
исто така имаат пестицидно својство и 
можат да се користат за контрола на 
штетниците. Три килограми свежи лисја 
се сечкаат на ситни парчиња и се 
ставаат во 20 литарски сад, а потоа се 
додава три килограми кравји лепешки и 
се дополнува со вода. Растворот се 
промешува секој ден, во рок од 6 дена 
и потоа се меша еднаш неделно во 
наредните три недели. Препаратот е 
подготвен за употреба после 25 дена. 
Концентрираниот раствор се разредува 
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со вода, во сооднос 1:10 и се користи 
зафолијарно распрскување. Овие 
раствори се многу ефикасни во 
справувањето со голем број штетници. 
Растворот треба да се процеди пред да 
се употреби за да се избегне затнување 
на распрскувачот. Ефикасноста на 
растворот е до еден месец од 
подготовката и треба да се употреби во 
тој период.  

За третирање на растенија нападнати 
од пајаци може да се користи солен 
раствор. Две лажици од кристална 
хималајска сол се меша во 4 литри 
топла вода и се прска на заразените 
области.  

Копривата исто така има широка 
примена во припремата како пестицид 
и ѓубриво. Копривата е важнасостојка 
во подготовката на многу ефективни 
препарати. Еден килограм свежи 
листови од коприва се сечкаат и се 
додаваат во 1 литар вода. По 24 часа, 
растворот е подготвен за употреба. 
Концентрираниот раствор се разредува 
во 1:10 сооднос со вода и се користи 
како фолијарен раствор. Растворот 
треба да се процеди преку крпа пред 
употреба за да се избегне затнување 
на прскалката. Прскањето треба да се 
врши во вечерните часови. 

 

Компостирање на коприва со одлични 
резултати за прихрана на растенијата 

Следувапреглед на различни супстанци 
кои може да се користат од страна на 
органските производители во 

управувањето со болестите и 
штетниците.  

Контрола на болести 

Сулфур Против габични 
заболувања 

Бакар Против габични 
заболувања 

Сулфурна 
киселина 

Против габични 
заболувања 

Пепел Против болести од 
почвата 

Гасена вар Против болести од 
почвата 

Глина Против габични 
заболувања 

Сода бикарбона Против габични 
заболувања 

Контрола на штетници 

Благи раствори на 
сапун 

Против мушичкии 
други цицачки 
инсекти 

Лесни минерални 
масла 

Против различни 
инсекти штетници 

Сулфур Против пајаци 

Пепел од 
растенија 

Против мравки, 
лисни минери итн.  

 

Семе и техники за семенски 
материјал 

Квалитетот на семињата е многу 
значаен за постигнување на добро 
поникнување и оптимална густина на 
насадите. За да се произведат 
квалитетни семиња особено значајни 
се производните техники и соодветните 
методи за постапување со семето. Во 
органското производствосортните 
семињата со отворено опрашување 
играат многу важна улога. Иако 
постојат хибридни семиња кои се 
достапни како органски, тие се многу 
скапи и можат да се користат само една 
сезона. Семето од хибридните видови 
не може да се чува и да се користи. При 
употребата на хибридните семиња 
производителите се целосно зависни 
од компаниите кои произведуваат и 
продаваат, што го зголемува ризикот 
особено за малите производители. 
Сортите добро се вклопуваат во 
концептот на земјоделството со ниски 
трошоци според принципите за 
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органско производство. 
Сортитеобезбедуваат еден вид 
гаранција дека малите производители 
ќе имаат семе за своето производство 
и во следната сезона. Со оглед на 
нивната генетска разновидност, тие 
исто така се карактеризираат со 
отпорност на штетници и болести 
(мултигенска отпорност) и го 
заштитуват производителот од појава 
на инвазии на штетници, загуби на 
родот, биотски и абиотски стресови. 

Според тоа, третманот на семињата е 
многу важен бидејќи го превенира 
ширењето на почвените болести и 
патогените организми кои се 
карактеристични во складиштењето и 
кои предизвикуваат болести на 
растението. Третманите исто така ги 
зајакнуваат семињата при појава на 
суша и шокови, го подобрува 
поникнувањето и го спречува нападот 
од инсектикои живеат во почвата во 
која се посеани семињата. 
Постоиширок спектар на комерцијални 
производи и од локално достапни 
материјали кои можат да се користат за 
третман на семињата. 

Некои примери за третмани на семиња 

Раствор од кравја урина и вода, 
растворени во сооднос 1:5 во кој се 
натопува семето 15 минути за да се 
олесни ‘ртењето и да се спречат 
болестите кои ги носи семето. Раствор 
од кравјо млеко и вода, растворено во 
1:5 сооднос во кое семињата се 
натопуваат 30 минути и потоа се сушат 
во сенка и се садат веднаш за да се 
спречи пожолтување на листовите и 
пегавоста на листовите.  

 

Кравја урина која се чува за употреба на 
површините дава одлични резултати 

 

МЕХАНИЧКА КОНТРОЛА 

Стапици 

Континуирано следење на појавата на 
штетниците и болестите за време на 
критичнитефази од вегетацијата на 
растенијатае значајно за 
успешнатаконтрола. Тоа помага на 
производителот да интервенира 
доволно рано пред штетниците и/или 
болестите да се прошират и да 
предизвикаат значителни штети. 
Мониторингот на штетниците и 
болестите најчесто се извршува со 
редовно прегледување на насадите. 
Покрај тоа, можат да се користат 
различни стапици за следење на 
развојот на штетните инсекти. Со 
соодветен мониторинг на насадите, 
сите непотребни третирања со 
пестициди се елиминираат.  

Стапиците исто така можат да помогнат 
на намалување на популациите на 
одредени штетници. Доколку се 
употребатво раната фаза, нивната 
употреба може да спречи масовно 
размножување. Постојат повеќе видови 
стапици: 
- Светлосни стапици кои 

привлекуваат  инсекти-
летачиактивни во текот на ноќта. 
Типичен пример се инсектицидните 
светилките со ултра виолетова 
светлина. Светлосните стапици 
можат да се користат за да се фатат 
молци, како што се совиците и други 
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ноќни летачки инсекти. Светлосните 
стапици се поефикасни доколку се 
постават веднаш по појавата на 
возрасните молци, но пред да 
почнат да несат јајца. Сепак, 
светлосните стапици имаат 
недостаток, а тоа е привлекувањето 
на широк спектар на инсекти.  

- Замки во вид на дупки во кои паѓаат 
штетниците на пр. полжави и 
инсекти кои лазат. Типичен пример 
е стапица со пиво за полжави, 
бидејќи пивото привлекува полжави 
кои се дават во пивото. 

 

Стапица со пиво за уништување на 
полжави 

- Лепливите стапици доаѓаат во 
различни бои. Спектарот на бои на 
овие стапици е значаен за нивната 
ефикасност. Светлите бои 
привлекуваат повеќе трипси отколку 
темните. Лепливите стапици со 
цилиндрична површина се 
поефикасни од стапиците со рамна 
површина. Најдобро е тие да се 
позиционирани на околу еден метар 
од насадот.  

- Феромонски стапици, ослободуваат 
хормони од женските инсекти, со 
што се привлекуваат машките 
единки кои се фаќаат во стапицата. 
Дополнително, поголем број 
феромониски мамки може да се 
распоредат во една област, со што 
машките единки ќе бидат збунети и 
нема да можат да ги лоцираат 
женските единки за да се 
размножуваат.  

Со оглед дека штетниците во сите фази 
на својот живот не го напаѓаат 
растението, значајно е да се познава 

нивниот животен циклус. Познавањето 
во кои фази од животот на инсектите 
или патогените организми го 
оштетуваат растението, и кога и каде ќе 
се појават е од клучно значење за 
ефективно спроведување на 
превентивни мерки. Исто така, повеќето 
инсекти или патогени организми 
најчесто го напаѓаат растението во 
одредена фаза на вегетацијата. Затоа, 
познавањето на интеракцијата на 
штетниците и болестите во различните 
фази на нивниот животен циклус со 
различните стадиуми на развој на 
растението е подеднакво важно.  

 

Штети од компирова златица со видливи 
единки во сите развојни фази 

Масовно уништување со стапици е 
дополнителна мерка за контрола на 
штетниците. Честопати стапиците може 
лесно да се направат од евтини 
прирачни материјали. Пластичните ПEТ 
шишиња на кои се направени мали 
дупки се полнат со вода до половина, 
се додава малку урина од добиток, се 
додаваат неколку парчиња овошје или 
риба и капка детергент или сапуница. 
Овие шишиња потоа се закачуваат на 
дрвата и се проверуваат секои три 
дена.  

Ваквите водени стапици треба да бидат 
барем 6 см длабоки, со зафатнина од 
250 до 500 см2, и по можност со кружна 
форма, со ниво на водата од околу 2 см 
под работ. Неколку капки детергент се 
додаваат во водата за да се осигури 
дека трипситенема да лебдат по 
површината и да избегаат туку ќе 
потонат. Водата треба редовно да се 
дополнува или заменува. 



 
30 

 

Лепливите стапици со жолтабоја 
обложени со лепило се одлични за 
фаќање лисни вошки и цикади. Жолто-
портокалови стапици се соодветни за 
белокрилка, додека сините се 
соодветни за мониторинг на трипси.  

Таква стапица може да се направи од 
жолтообоени пластични шишиња од 5 
литри  поставени наопаку на стапови. 
Тие се обложуваат со проѕирна маст за 
подмачкување или користено моторно 
масло. Треба да бидат поставени во и 
околу површините на околу 10 см над 
листовите. Кога стапиците ќе бидат 
покриени со инсекти, треба да се 
исчистат и повторно да се премачкаат 
со маст. Жолтите лепливи стапици со 
плоснати површини - табли имаат 
сличен ефект. Се ставаат 2 до 5 жолти 
лепливи картички на секои 500 м2 
површина под насад. Стапиците се 
заменуваат најмалку еднаш неделно. 
Производителите можат сами да 
направат лепливи стапици со 
премачкување на      грес-маст, вазелин 
или користено моторно масло на жолто 
обоен лесонит (големина 30см x 30см). 
Стапиците се поставуваат во близина 
на растенијата, но доволно оддалечени 
за да се спречи лепење на листовите 
на плочата. Жолтата боја привлекува 
многу видови инсекти, вклучувајќи ги и 
корисните инсекти, па затоа овие 
стапици се употребуваат само кога се 
неопходни. 

 

Лепливи стапици за летечки инсекти 

 

 

УПРАВУВАЊЕ СО ПЛЕВЕЛ 

Плевел претставуваат непожелните 
растенија кои растат како конкуренција 
на земјоделските култури. Бидејќи 
хербицидите се забранети во 
органското производство, органските 
производители даваат приоритет на 
спречувањето на појавата и 
размножување на плевелите. Со тоа се 
цели да се одржи плевелот на ниво кое 
нема да предизвика економски загуби 
во производството или негативно да 
влијае на квалитетот на производите. 
Притоа целта не е комплетно 
уништување на целиот плевел, бидејќи 
тој има соодветна улога во 
производството. На пример, плевелот 
може да претставува покривна 
вегетацијасо која се намалува 
ерозијата на почвата. Освен тоа, голем 
дел од биолошката разновидност на 
полињата доаѓа од присуството на 
плевелите. Тие обезбедуваат 
живеалишта и за корисните инсекти и 
габичките микориза. Бидејќи плевелот 
претставува извор на полен и нектар, 
тој помага во одржувањето на 
популациите на корисните инсекти и со 
тоа служи како важен инструмент во 
контролата на штетниците. 
Управувањето со плевел во органското 
производство започнува со внимателно 
планирање на системот на 
производство со што се минимизираат 
проблемите со плевелите. 

Управувањето се плевели се состои од 
различни активности здружени во 
тактики кои треба да се прилагодат на 
секој регион, систем на производство и 
фарма. Изборот на култури и видови, 
употребата на семе и ѓубриво без 
семки од плевелни растенија, периодот 
на садење, управувањето со 
хранливите материи, плодоредот и 
мулчирањето се многу важни фактори 
во контролата на плевелот. Употребата 
на комбинирани тактики дава многу 
подобри резултати одошто кој било 
метод применет индивидуално.  
 
Превенција 
Превенцијата се фокусира на 
спречување на појава на нови плевели 
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и нивното понатамошно ширење,било 
како семе или како цело растение. 
Спречување на појавата и 
размножување на семето од плевелот 
во почвата е особено важно за успешно 
управување со плевелите. 
Разбирањето на биологијата на 
плевелите е важна за планирање и 
спроведување на мерките за 
превенција. Различните видови плевел 
имаат различни јаки и слаби страни, 
што ги прави ранливи или отпорни во 
различни фази од нивниот животен 
циклус. Затоа, соодветна 
идентификација на плевелите и 
познавањето на нивниот животен 
циклус,како и начинот на нивното 
размножување и ширење, се значајни 
фактори за развивање на стратегии за 
нивна контрола. На пример, пролетното 
дискување или орањето на 
повеќегодишните плевели коишто 
лазат, како што се пирејоти 
повивката,проблемот ќе го направат 
уште поголем преку раширувањето на 
нивните ризоми и вегетативни 
структури по целата површина. Некои 
од превентивните тактики се 
класифицираат како санитација, 
односно отстранување или уништување 
на плевелот во парцелите или во 
нивната близина, пред да процвета и 
да развие семе. Семето на плевелот 
може да опстане и неколку години во 
зависност од видот и позицијата, 
односно дали семето е изложено или е 
закопано под површината на почвата. 
Во некои случаи плевелните 
растенијадодека се малку може да се 
отстранат рачно од производната 
површина пред да произведат семе. 
Плевелот, исто така, може да се донесе 
на производните површини преку 
ѓубривото, компостот,                      
мулч-материјалот, контаминирано семе 
за производство или други материјали.  
 

Ротација на културите 
Производството на иста култура на 
истата површина неколку години по 
ред, овозможува насобирање на 
семиња на плевните растенија во 
почвата. Променатана културите ги 
менува и условите за раст на 

плевелите, со што се попречува 
нивниот развој и размножување. Некои 
култури ефикасно го потиснуваат 
плевелот, додека други го поттикнуваат 
неговиот раст. Во однос на контрола на 
плевелот, ротацијата на културите 
вклучува промена на ротација на 
култури со различни периоди на 
поникнување, култури со густа 
вегетација (затворени култури) кои го 
засенуваат плевелот и култури го 
поттикнуваат плевелот (отворени 
култури).  
Органските производители треба да ги 
планираат ротациите на културите така 
што културите кои дозволуваат раст на 
плевелитево една сезона да бидат 
заменети со култури кои ги уништуваат 
тие плевели во следната година. Ова 
генерално може да значи мешање на 
летните           едногодишни култури со 
едногодишникултури кои се сеат на 
есен, или дури и со повеќегодишни 
растенија кои овозможуваат примена 
на различни стратегии за управување 
со плевелот. 

Периодот на садење на културите 
влијае на видот и на бројот на присутни 
плевели. Одложување на терминот за 
пролетното садење на култури е честа 
практика кај органските производители. 
Со одложувањето на терминот за 
садење можеби се жртвува дел од 
потенцијалот за принос, но повисоката 
температура на почвата при покасното 
садење ќе помогне на растенијата да 
поникнат побрзо и ќе го намали 
плевелот кој се појавува порано во 
сезоната. Исто така плевелот може 
лесно да се уништи непосредно пред 
садењето на културите со што се 
намалува неговиот притисок.  
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Уништување на плевелот во рана фаза 
дозволува одгледување на салати без 

примена на дополнителни мерки за 
плевење 

Друга тактика е кога се дозволува 
плевелот да проникне а потоа се 
уништува, додека е сé уште млад и 
кревок, преку плитка обработка, горење 
на плевелот (фламбација) или други 
неселективни методи за контрола. Во 
зависност од периодот на садење може 
да се допуштат еден или повеќе 
бранови на плевел и да се уништат 
пред садењето. Успехот од одложено 
садење зависи од видовите на плевел 
и времето на садење. Културите кај кои 
е одложено садењето се генерално 
поуспешни, сепак плевелот кој се 
појавува подоцна останува да биде 
потенцијален проблем. 
 
Мулчирање 
Бидејќи почвата изложена на сончева 
светлина му овозможува на плевелот 
да расте, мулчот се користи во 
контролата на плевелите. Мулчот 
претставува физичка бариера на 
површината на почвата и ја блокира 
речиси целата светлина, така што 
плевелот што се појавува под мулчот 
нема доволно светлина за раст. 
Пластичните фолии за мулчирање се 
исто така прифатливи во органското 
производство.  
 

Покривни култури 
Покривните култури се од голема 
помош во управувањето со плевелот. 
Покривните култури помагаат во 
контролата на плевелот преку 
натпреварување со плевелот за 
светлина, влага, хранливи материи и 
простор. Покривните култури и нивните 
остатоци се физичка бариера кои го  
потиснуваат плевелот, го отежнуваат 
неговото поникнување и раст и ја 
намалуваат на температурата на 
почвата.  

 

Грав како покривна култура која носи 
приход, ја подобрува почвата и го 

контролира плевелот 

Исто така тие можат да се искористат 
за мулчирање на површините.  
Генерално, колку се поголеми 
покривните култури и колку е поголема 
нивната биомасата или производството 
на сува материја, толку е поголемо 
нивното влијание врз плевелот. 
Покривните култури можат да содржат 
алелопатски соединенија, кои се 
ослободуваат од растенијата во фаза 
на распаѓање и хемиски го попречуваат 
растот на плевелот. Сепак, овие 
карактеристики може да варираат во 
зависност од видот и квантитетот на 
покривните култури и временските 
условите за време на сезоната на 
растење.  
 
Механичка контрола на плевел 
Рачното плевење е веројатно 
најзначајно особено кај зеленчуковите 
култури. Бидејќитоа е многу спора и 
напорна работа, секое намалувањето 
на густината на плевелот со други 
механички методи, ќе придонесе за 
помала потреба од физичка работа, 
што всушност треба да биде цел на 
производителите. Користењето на 
вистински алатки може значително да 
ја зголеми ефикасноста на механичката 
работа.  
Кај културите кои се садат во редови, 
механичката обработка е генерално 
неопходна за соодветна контрола на 
плевелите. Постојат различни алатки за 
копање, сечење и искоренување на 
плевелот. Тие може да бидат рачни 
алатки, алатки влечени од животни или 
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од трактор. Механичката контрола на 
плевелите вклучува примена на орање, 
дискување и фрезирање.Ваквата 
обработка може да помогне во 
намалување на повеќегодишните 
плевели, да го уништи појавениот млад 
плевел или да ги закопа семињата на 
плевелот пред зоната на ‘ртење.  

За да се контролира младиот плевел 
кој е веднаш под површината на 
почвата или само што проникнале на 
површината, алатки како ротациона 
косачка, клинеста бранаили плиток 
култиватор се влечат поили веднаш 
под површината на почвата. Овие 
практики, ќе го разместат младиот 
плевел и ќе го изложат на влијанието 
на ветерот и сонцето кои ќе го исушат. 
Ова се прави секои 5 до 7 дена, додека 
плевелот ‘рти или додека насадите не 
се премногу големи.  

 

Плуг за плитка обработка и уништување 
на плевелот – иновиран и произведен од 

земјоделци 

 

 

Плуг со додаток на ланец за уништување 
на плевелите со длабоки корени 

Косењето на плевелите исто така може 
да игра клучна улога во контролата на 

плевелите кај фуражните култури или 
некултивираните површини. 
Постојаното косење ја намалува 
способноста на плевелот, ги 
осиромашува резервите на јаглени 
хидрати во корените и го попречува 
формирањето на семе. Косењето 
успешно ги уништуваедногодишните и 
двогодишните плевели. Косењето исто 
така може да го потисне и запре 
ширењето на повеќегодишните 
плевели. Еднократно косење не е 
доволно за да се контролираат 
повеќето видови плевел, сепак 
косењето три или четири пати годишно 
неколку последователни години може 
во голема мера да ги намали, а често и 
комплетно да ги уништи повеќето 
плевели.  

 

Уништување на плевелот со косење во 
насад на јагоди 

Спалувањето на плевелот  исто така 
претставува опција. Растенијата со 
пламен се загреваат за температура на 
100°C и повеќе. Ова предизвикува 
коагулација на протеините во 
листовите и пукање на ѕидовите на 
клетките. Следствено, плевелот се 
суши и умира. Иако ова е ефективен 
метод, тој во принцип е скап, бидејќи 
користи голема количина на гориво и 
има потреба од специјализирани алати 
или машини. Овој метод не е 
ефективен за коренестите плевели.  
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Уништување на младиот плевел со 
употреба на пламен(фламбација) 

Пасењето на добитокот на 
производните површини по бербата 
исто така може да помогне во 
контролата на плевелот,а 
истовременопридонесува за 
подобрување на плодноста на почвата 
преку изметот на животните. Сепак, 
интензивно пасење исто така може 
предизвика набивање на почвата. 

 

Напасување на животни на земјоделски 
површини 

 

СТОЧАРСТВО 

Традиционално, животните во малите 
фарми во Македонија и Бугарија се 
чуваат во мал број, при што се 
постојано врзаниво системи со 
слободно движење но многу 
ограничена површина во објектите или 
пак во големи системи со напасување. 
Во првиот систем, животните се чуваат 
врзани со јаже на локациина кои 
природно се наоѓа храна или храната 
се доставува. Овој систем е вообичаен 
за сите животни вклучително и 
живината. Во системите на слободно 
движење, животните се оставени сами 
да бараат храна во текот на денот и во 

текот на ноќта се чуваат во затворен 
простор.  

Добитокот, козите и овците вообичаено 
се чуваат во системи на слободно 
движење во текот на денот,но во текот 
на ноќта тие се сместуваат во 
затворени објекти кадешто нивното 
движење е ограничено. Во ваквите 
екстензивни производствени системи, 
животните мигрираат по пасиштата со 
цел да се искористат непредвидливите 
промени во достапноста на сточна 
храна. Како резултат на миграцијата 
животните во системите со напасување 
добиваат исхрана која е значително 
побогата со хранливи материи од 
просечната хранлива вредност на 
пасиштата на кои се напасуваат. 
Најчесто не постои можност за 
оптимално искористување на 
достапните пасишта, бидејќи сточарите 
најчесто не чуваат различни видови 
животни, пример говеда, кози и овци. 
Државната  сопственост на пасиштата 
им помага на сточарите за да ги 
прилагодат своите производствените 
стратегии со промените во достапноста 
на сточната храна.  

Во поголемиот дел од интензивните 
системи животните се чуваат со главна 
цел за остварување на највисоки можни 
приноси на различни животински 
производи.  Во овие системи, најчесто 
користени се расите со 
високоспецијализирани и ефикасни 
производствени карактеристики. Голем 
број животни се чуваат на ограничен 
простор. Просторот за движење и 
извршување на какви било природни 
потреби е крајно ограничен. Голем дел 
од храната се купува, вклучително и 
концентратите. Синтетички лекови и 
антибиотици рутински се користат во 
превенцијата на инфекциите кај 
животните. Циклусот на хранливите 
материи во фармата не е 
затворен,додека пак изметот 
претставува отпад, а не ѓубриво.  

Органските производители имаат 
поинаков приод кон чувањето на 
животни, кој се разликува и од 
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традиционалните и од интензивните 
системи.  

Органското сточарство наложува  на 
одржување на добро здравје и во добри 
услови за живеење на животните кои 
овозможуваат да се однесуваат 
природно со што се подобрува нивната 
здравствена состојба и благосостојба.  

Сите животински видови имаат 
специфични способности и 
карактеристики како и особен начин на 
живот. На пример, преживарите имаат 
специфичен дигестивен систем кој им 
овозможува да се хранат и да 
метаболизираат големи количини на 
волуминозна храна. Тие се разболуваат 
кога не добиваат доволно волуминозна 
храна. Нивните мускули се исто така 
предиспонирани за долготрајно 
движење. Овие животни најчесто 
страдаат доколку немаат можност да се 
движат на отворено и да ги вежбаат 
нозете. Затоа, многу е значајно да се 
познаваат основните карактеристики на 
животните и да се чуваат во соодветна 
средина.  

Освен почитување на основните 
потреби на видовите, пронаоѓањето на 
добар баланс помеѓу потребите на 
животните базирани на нивните 
производни карактеристики и околината 
во која живеате исто така многу важно. 
Високопродуктивните животни имаат 
потреба од добра храна и поволна 
средина во поглед на соодветната 
температура и влага, достапноста на 
вода, простор и можност за интеракција 
со другите животни и со луѓето. Ако кој 
било од овие услови отстапува од 
потребите на животните, подложноста  
на овие животни на паразити и болести 
се зголемува. Колку е поголемо 
производството на животните е 
толкупоголема енивната подложност. 

Вообичаено животните кои имаат ниски 
приносни се поотпорни и подобро се 
прилагодуваат на променлива и 
нестабилна средина. Затоана 
органските производители секогаш им 
се препорачува да изберат видови 
животни коиштоможат лесно да се 
вклопатна расположливите услови. 

Органските производители целат кон 
постигнување на добра продуктивност 
на животните преку внимателен избор 
локално прилагодени раси и видови, со 
користење на соодветни органски 
материјали за хранење, обезбедување 
на соодветна грижа и сместување и 
заштита од паразити и болести без 
зависност од употреба на хемиски 
лекови и антибиотици.  

 

Сместување 
Производителите треба да бидат 
свесни дека соодветното сместување ја 
одржува благосостојбата на животните 
преку едноставно избегнување на 
штетни и стресни услови. 

 

Екстензивен систем на одгледување со 
испуст за животните 

Сместувањето на животни треба да 
цели кон создавање средина која нуди 
заштита од предатори и екстремните 
временски услови, да биде лесна за 
одржување и да има што повеќе 
простор за слободно движење. Затоа, 
соодветното сместување на органските 
фарми мора да обезбеди соодветен 
простор за движење , лежење и одмор 
соодветен на големината и бројот на 
животни. Животните имаат потреба да 
го практикуваат нивното природно 
однесување, како на пример, колвање 
или копање на земјата, тимарење или 
чешање. Обезбедување на доволно 
свеж воздух и природна дневна 
светлина помага во превенција на 
респираторните проблемии ширење на 
инфекции. Сместувањето на животните 
треба да обезбеди заштита од 
екстремните временски услови, на 
пример, прекумерна сончева светлина, 
топлина, дожд и ветер.  
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Полу отворен систем на одгледување 

Неповолните временски услови 
овозможуваат развој и ширење на 
инфекции и може да предизвика стрес 
кај животните,којштоги прави подложни 
на инфекции. Животните мора да се 
одржуваат чисти со користење на 
природни постилки и избегнување на 
директен контакт со влажен под. 
Постилката ја впиива урината и 
фекалните материи и мора да се 
менува редовно. Објектите за 
сместување треба да 
овозможуваатлесно ракување и 
отстранување на постилката и изметот, 
како и лесен пристап за чистење на 
ѕидовите и подот. Шталите треба да се 
конструираат на едноставен начин со 
користење на локално достапни 
материјали за да се заштедат 
непотребни трошоци.  

Различни животни имаат различни 
начини на однесувања и бараат 
специфични услови на сместување.  

Живината, особено кокошките, уживаат 
да се перчати затоа треба да им бидат 
обезбедени соодветни платформи за 
качување. Кокошките исто така уживаат 
да се валкаат во прашина за да ги 
исчистат нивните тела.  

 

Платформи во објект за одгледување 
живина 

Треба да се обезбедат темни, 
затскриени гнездаза квачење, бидејќи  
преферираат да лежат на такви места. 
Живината исто така сака да копа по 
мравки и црви, бидејќи тоа е 
природниот начин на којшто се хранат. 
Затоа, треба да им се овозможи 
пристап до отворена земја во близина 
на кокошарникот.  

Свињите по природа бараат посебен 
простор за одмарање, хранење и за 
опуштење, поради што треба да се 
обезбеди соодветен простор. Свињите 
сакаат да имаат пристап до влажна и 
калливиделови за разладување, 
особено во топли климатски подрачја. 
Тие, исто така, уживаат да се тријат од 
ѕидови, поради што ѕидовите треба да 
бидат стабилни и да не бидат груби за 
да не се појават рани или други 
повреди. Свињите треба да имаат 
природни материјали за играње како 
што се трупци, гранки или слама.  

 

Слободен начин на чување на свињи 
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Козите преферираат исхрана со 
волуминозна храна која е доволно 
подигната, за тие да можат да се 
постават во исправена положба додека 
се хранат. Тие исто така сакаат да се 
искачуваат, па дел од нивното легло 
може да биде издигнато над земјата за 
да може да се качуваат. Социјалната 
хиерархија кај козите е многу строга, 
затоа тие имаат потреба од одделни 
места и ќошеви каде животните од 
висок и низок ранг може да се хранат 
одделно. 

Кравите се големи животни, понекогаш 
со големи рогови и уживаат да лежат 
додека преживаат. Поради тоа имаат 
потреба од доволно простор за да 
стојат, да се вртат, да се разминат и да 
лежат. Доколку се хранат во шталите, 
кравите имаат потреба од доволно 
простор за да се хранат без да бидат 
вознемирувани. Малку закосен под е 
неопходен за да се овозможи лесна 
дренажа на големите количини урина 
преку канал до поплочена јама надвор 
од шталата.  

 

Одгледување на пашити говеда 

Селекција на раси на животни 
Преку употреба на силни и локално 
адаптирани видови и обезбедување на 
соодветна храна и сместување, 
органските производители настојуваат 
да ги превенираат инфекциите со 
болести и паразити, наместо да се 
фокусираат на нивното лечење. 
Органскотопроизводство цели кон 
одгледување на соодветен вид на 
животни и  во соодветен број во однос 
на големината на фармата, видот и 
количината на достапна храна, 
достапност на работна сила и пазарот 
за производите од животинско потекло. 

Органските фармери целат кон 
одгледување на видови кои се 
адаптирани на исхраната со локално 
достапна храна, коишто се отпорни на 
најчестите штетници и болести и можат 
да го поднесат стресот од локалните 
климатски услови.  

Високопродуктивните раси имаат 
потреба од висококвалитетна храна, 
добро конструирани објекти за 
сместување и чести третмани за да се 
избегнат инфекциите и да се постигне 
нивниот производствен потенцијал. 

Затоа воведувањето на 
високопродуктивни расисо голем 
производствен потенцијал во региони 
во кои тие не се адаптирани може да 
резултира со неуспех и да доведе до 
големи загуби во вид на неочекувана 
смртност.  

 

Буша – автохтона раса на говедо со 
добра приспособеност на локалните 

услови 

 

Херефорд – се користи за вкрстување со 
автохтоните рази и подобрување на 

производните карактеристики 

Вкрстувањето автохтони раси со раси 
со висока продуктивност  применува од 
страна на многу производители, како 
стратегија да се искомбинираат добри 
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карактеристики на аклиматизираност на 
локалните услови од автохтоните раси 
со подобрени производни 
перформанси. Иако вкрстувањето е 
добар начин да се подобрат особините 
на животните, треба да се има на ум 
дека дополнително вкрстување на 
вкрстенитеживотни обично води кон 
поголеми варијации во втората 
генерација, која нема да има слични 
карактеристики како и првата 
генерација.  

Природното парење се препорачува кај 
сите животни во органското 
производство, вклучително и живината. 
Машките единки треба да се менуваат 
или разменуваат редовно да се избегне 
парење во сродство. 

Вештачко осеменување исто така е 
дозволено и се користи како 
алтернатива на чување сопствени 
расплодни грла. За да се добијат 
соодветни резултати, семето мора да 
биде од внимателно избрани мажјаци, 
добро прилагодени и во добра 
здравствена состојба.  

Добрата селекција се базира на точна и 
добра проценка на разликите во 
перформансите на индивидуалните 
животни и на можноста да се пренесат 
тие карактеристики на потомството. 
Добри карактеристики можат да се 
видат со набљудување на 
индивидуални животни, на неговите 
роднини и целата семејна линија. 
Изгледот на животното (фенотип) е 
дефиниран од генетскиот потенцијал на 
животното (генотип) и факторите на 
опкружувањето, како што се 
здравствената состојба и исхраната, 
кои придонесуваат  за   60-80% од 
фенотипот. Преку соодветно 
одгледување, исхрана или сместување 
може да се влијае на квалитативните 
карактеристики на животните. Добра 
споредба помеѓу животните единствено 
може да се направи кога животните се 
на иста возраст, се од ист пол и се 
одгледувани во иста средина.  

Исхрана на животните 
Органските производители целат 
правилно да ги хранат животните за да 

им овозможат природен раст и добро 
здравје. Органските производители 
најчесто се стремат кон производство 
на што е можно повеќе храна на 
нивните фарми. Тие треба да 
обезбедат доволно земјиште за 
добитокот да може да пасе и доволно 
простор за одгледување на храна, 
вклучително и храна за зимскиот 
период. Складирањето на храна за 
зимскиот период ги намалува 
трошоците за купување на храна од 
други извори и се обезбедува 
соодветна храна во текот на целата 
година.  

 

 

Складирање на храна од сопствено 
производство за употреба во зимскиот 

период 

Различните видови на добиток имаат 
различни режими на исхрана. Колку е 
поголем производниот капацитет на 
животните, толку се поголеми 
потребите за исхрана. 
Високопродуктивните раси бараат 
поквалитетна исхрана од автохтоните 
раси. Затоа, фармерите треба да 
избираат видови и раси кои би се 
одгледувале без купување на големи 
количини на храна. Мора да биде 
обезбедена органски сертифицирана 
храна од органски или докажано 
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природни извори. Стимулаторите на 
раст и хормоните не се дозволени како 
додатоци во исхраната на органските 
животни.  

Јаглехидратите обезбедуваат енергија 
на животните за нивните дневни 
активности. Животните чија исхрана се 
базира на волуминозна храна, како 
говедата, козите и овцитедобиваат 
доволно јаглехидрати од пасиштата. 
Останатите животни, како свињите и 
живината јаглехидратите ги добиваат 
главно од житарки како пченка, 
индустриските нус-производи како што 
се пченичните трици. Хранење со жито 
и тубери кај преживарите треба да биде 
ограничено кај високопродуктивните 
животни (на пример, во почетокот на 
лактација) и во просек од 1-2 кг на ден 
за големи животни како крави и 100-200 
грама за мали преживари како овци и 
кози, за да се избегне прекумерно 
производство на киселини во нивните 
желудници за време на варењето.  

 

Варена пченица како единствен додаток 
на пасишната исхрана во екстензини 

услови на одгледување на овци 

Протеините се потребни во телото на 
животното за раст и изградба на 
ткивата. Недостаток на протеини во 
исхраната доведува до нарушувања во 
растот, намален принос, губење на 
тежина и задоцнета зрелост за 
животните во раст. Легуминозната  
сточна храна е добар извор на 
протеини за повеќето животни.  

Слободно држените кокошки можат да 
добијат протеини со колвање крлежи, 
инсекти и црви од опкружувањето.  

 

Огледување живина со слободен пристап 
до испуст 

Глисти за исхрана на кокошкитеможе 
да се обезбеди со нивно 
размножување, преку мешање на мала 
количина на почва којашто содржи 
дождовни глисти со свеж кравји измет и 
суви лисја и се чува влажен со 
покривање со јутена вреќа. Црвите се 
размножуваат брзо и по околу две до 
три недели тие можат да се собираат и 
со нив да се хранат кокошките.  

Витамини се потребни само во мали 
количини кај животните, главно за да 
зајакне нивниот имунитет. Тие се 
застапени во изобилство во пашата и 
сточната храна. Минералите се од 
суштинско значење и во телото на 
животното имаат различни функции. На 
пример, калциум и фосфор се 
неопходни за формирање на лушпата 
од јајцата, формирање на коските, 
мускулните контракции, синтезата на 
хормоните и ензимите. Нивниот 
недостаток резултира со намалување 
на растот, меки коски што се кршат 
лесно, тешко раѓање, ниско 
производство на јајца и млеко, 
задржување на постелката итн. Кога 
животните имаат недостаток од некои 
минераликај нив се развива навиказа 
јадење чудни работи, како што се 
облека, крпи, коски, сапун и метал. 
Минералите се достапни од некои 
растенија како), копривата (Urtica dioica) 
и листовите од тиква (Curcubitae spp.). 
Мешањето еднакви делови на суви 
лисја од овие растенија и нивно 
мелење во прав ќе ги обезбеди 
повеќето минерали за животните со 
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што се хранат животните колку што е 
можно почесто. Мастите и маслата 
обезбедуваат слој на изолација под 
кожата за заштита од студ. Тие исто 
така ја помагаат апсорпцијата на 
витамините во телото. Сончогледот е 
добар извор на масти за говедата, 
свињите и живината. Ќуспето што 
останува од памук, сончоглед, сусам 
или кикиритки, по отстранувањето на 
маслото, претставува добар извор на 
масти.  

Иако водата можеби не се смета за 
вистински хранлива материја,  таа е 
неопходна како медиум преку кој 
другите хранливи материи се 
апсорбираат и асимилираат во телото. 
Чиста вода, која не е загадена од 
хемикалии и болести, треба да биде 
достапна во секое време.  

Шталското хранење е систем каде што 
на животните им се обезбедува храна 
или во текот на целиот период на 
растење, одредена фаза на раст или 
сезона од годината. Бидејќи 
благосостојбата на животните има 
висок приоритет во органското 
сточарство, комбинирани системи или 
системи со слободно движење се 
преферираат со цел животните да 
имаат можност да се движат и да 
општат помеѓу себе.  

Додатоците во исхраната, богати со 
минерали, како на пример минерални 
блокови и витамини се често неопходни 
за да се заштитат животните од 
болести како и за да се обезбедат 
правилнителесни функции.  

При испашата животните можат да ги 
консумираат билките кои растат на 
пасиштата. Животните исто така можат 
да бидат пуштени во парцелите за 
култивирање и да се напасуваат од 
остатоците од завршената производна 
сезона, секако под услов тие да се 
сертифицирани. Некои производители 
практикуваат одгледување на култури 
погодни за напасување и во ротацијата 
го користат пасењето како начин да се 
контролира плевелот на површините 
бидејќи се нарушува циклусот на 
едногодишните плевели и штетниците.  

Сепак пасењето мора да е 
контролирано ако се очекува 
вегетацијата да се обнови. 
Контролираната паша со ротирање на 
површините за испаша, обезбедува 
разновидна, густа вегетација што 
дополнително ја продолжува сезоната 
на испаша. Кај некои животни како на 
пример преживарите, правилното 
управување со пасиштата помага и во 
намалувањето на внатрешните 
паразити кои се шират преку 
пасиштата.  
Со цел да се обезбеди контролирана 
испаша, пасиштата треба да се 
поделат во блокови. Соодветен број на 
животни треба да се напасува на 
одредена површина, со што би се 
избегнало уништувањето на пасиштата 
од премногу интензивно напасување. 
На животните може да им биде 
дозволено да пасат во одреден блок. 
Кога растенијата ќе бидат испасени, 
може да се пренесат животните во друг 
блок каде што е обновена вегетацијата. 
Животните не треба да се враќаат во 
испасениот блок се додека вегетацијата 
не се обнови до потребната висина. 
Младите животни треба да се 
напасуваат пред старите со што би ја 
искористиле свежата вегетација и би се 
намалил преносот на паразити од 
старите на младите животни.  
Без разлика дали се воспоставува ново 
пасиште или се обогатува постоечкото 
треба да се направи правилен избор на 
растителни видови кои се адаптирани 
на локалните климатски услови и видот 
на почвата.  
Органските производители се стремат 
да го интегрираат сточарското со 
растителното производство и да 
овозможат надополнување на 
различните типови на производство. На 
пример производителот може да 
комбинира живинарство и рибарство. 
Изметот од живината може да се 
употреби за ѓубрење на рибникот и да 
се овозможи растот на алги кои служат 
како храна за рибите. Зеленчукови 
култури може да се одгледуваат на 
краевите на рибникот за исхрана на 
живината. По изловувањето на рибите, 
нивните коски можат да се испечат, 



 
41 

 

иситнат и да се додадат во храната на 
живината како извор на калциум.  
 

Управување со отпад 
Органските производители се 
задолжени да управуваат со отпадот од 
фармата на начин на кој нема да се 
појави загадување на културите, водата 
или почвата и ќе обезбеди оптимално 
рециклирање на хранливите материи 
Органските фармери мора внимателно 
да управуваат со отпадот од фармата 
за да се избегне загадување на 
животната средина. Ова се постигнува 
преку соодветно собирање и 
складирање на шталското ѓубре и 
останатите отпадни материи. 
Шталското ѓубре претставува значаен 
извор на хранливи материи во 
органските системи на одгледување. 
Од него треба да биде подготвен 
компост кој ефективно ќе се искористи 
за ѓубрење на насадите. Загадувањето 
на водените текови може да се појави 
како последица на истекување на 
отпадните материи за време на обилни 
дождови.  
 

 

Неправилно одложување на шталско ѓубре 
на земја под отворено 

Ова може да има катастрофални 
последици врз рибите и другите водни 
животни, поради директниот ефект од 
растворениот амонијак (од изметот) или 
поради опаѓање на нивоата на 
кислород во водата заради 
дополнителното количество органски 
материи коиштосе распаѓаат.  

Може да се појави и дифузно 
загадување може кога хранливите 
материи бавно се излачуваат од 
почвата во подземните води.Ова тешко 

се забележува и може да има 
негативно влијание на водата и на 
воздухот над голема област.  

Затоа шталското ѓубре на органските 
фарми не смее да биде одложено на 
гола земја, туку на непропустливи 
подлоги кои ќе го спречат 
излачувањето на течности во почвата.  
 

Управување со здравјето на 
животните 
Здравото животно има подобра 
можност да се справи со болестите и 
паразити и ќе порасне во единка која 
произведува нормални количини. 
Сепак, здравјето и благосостојбата на 
животните исто така е под влијание на 
условите на сместување, храната, 
начинот на одгледување и директната 
изложеност на паразити и патогени 
болести.  
Постојат различни причини кои 
предизвикуваат кревко здравје кај 
животните: лошата исхрана во поглед 
на квалитет и квантитет, влијае на 
здравствената состојба и 
перформансите на животните, како и на 
способноста да се справи со болести. 
Лошите хигиенски услови во објектите 
за сместување обезбедуваат добри 
услови за размножувањето на поголем 
број паразити и други предизвикувачи 
на болести.   
 
Ендопаразитите како нематодите и 
другите црви, и ектопаразитите како 
вошките, крлежите и болвите 
предизвикуваат инфекции коишто го 
намалуваат внесот на храна и брзината 
со која храната се разложува во телото 
за потребите на неговите функции. Ова 
исто така влијае на телесната тежина, 
приносот и репродуктивните 
перформанси на животните.  

Повредата на животното поради 
несоодветно управување или 
изложување на ризични физички 
материјали како стакло или метал може 
да резултира со инфекција и да го 
ослаби имунитетот на животното.  

Постојат различни третмани кои може 
да се применат во одржувањето на 
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добрата здраствена состојба на 
животните. Примери од ваквите 
третмани вклучуваат: 

 активен јаглен за третман на 
дијареа и подуеност и помош во 
контролата на внатрешните 
паразити, 

 јаболков оцет кој обезбедува 
калиум, помага во превенција на 
маститис, тешките породувања и 
контролата на глисти, 

 пивски квасец кој обезбедува Б-
витамини, го зголемува 
производството на млеко, го 
подобрува здравјето и ја зголемува 
отпорноста на надворешни и 
внатрешни паразити, 

 издробени оклопи од школки кои 
обезбедуваат калциум за кокошките 
нeсилки, 

 лук (свеж или сушен) заштитува од 
надворешни и внатрешни паразити 
и го зајакнува имунитетот, 

 Пробиотици (корисни бактерији) 
можат да се употребат за 
зајакнување на имунитетот, особено 
кај животни кои се под стрес поради 
породување, одбивање од млеко, 
транспорт или екстремни климатски 
услови.  

 

ПЧЕЛАРСТВО 
Изборот на локацијата на којашто е 
сместен пчеларникот и околината во 
која се напасуваат пчелите е од 
суштинска важност при организирање 
органското пчеларско производство. 

Често пати една локација може да ги 
исполнува основните услови за да се 
искористи за лоцирање органски 
пчеларник, и во исто време да не 
поседува доволно разновидни 
медоносни растенија кои би 
продуцирале нектар и полен во 
доволни количини преку најголемиот 
дел од активната пчеларска сезона. 
Доколку постојат услови (пристапни 
обработливи површини на рамен терен 
со доволно длабок почвен слој), овој 
недостаток може да се претвори во 
предност доколку се дејствува во 

правец на оплеменување на пчелната 
паша.  

Оплеменувањето на пчелната паша 
преку засадување или засејување на 
медоносни растенија е мерка која не е 
задолжителна во прописите на 
органското производатво. Сепак, оваа 
мерка пчеларите треба континуирано 
да ја практикуваат за да го зголемат 
медениот биланс на пчелната паша, а 
со тоа и рентабилноста на пчеларската 
фарма.  

Белиот багрем, јапонската софора, 
еводијата и други дрвенести растенија 
за неколку години од нивното 
насадување почнуваат со нектарење и 
производство на полен.  

Од тревестите видови на прво место е 
фацелијата, која по својата продукција 
од 1000 кг нектар на 1 ха е 
ненадмината медоносна билка. 

 

Насад на Фацелија како извор на нектар 

Засејувањето на фацелијата може 
најрано да се изврши веднаш по 
топењето на снегот, во месец февруари 
(доколку временските услови го 
дозволуваат тоа), па сé до мај или јуни. 
Во услови на наводнување, сеидбата 
на фацелијата може да се врши преку 
целата година со исклучок на месеците 
јули и август, кога поради високите 
температури младите растенија може 
да бидат уништени. Во потоплите 
региони можна е и есенска сеидба, но 
при овој сеидбен рок, доколку настапи 
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период на мразеви без присуство на 
снежна покривка, постои ризик од 
измрзнување. Сепак треба да се има на 
ум дека фацелија пред сé треба да се 
употребува за пролетна прихрана на 
пчелите со поленов прав и нектар со 
цел да се потпомогне пролетниот 
развој на пчелите. Подоцните рокови за 
сеидба обезбедуваат цветање на 
фацелијата во фаза кога пчелните 
семејства се развиени, односно 
спремни за паша и во тој случај се 
обезбедува доволни количини нектар 
од кој се добива висококвалиетен 
монофлорен мед, кој постигнува 
повисока цена на пазарот во однос на 
другите медови. Доколку пчеларот 
располага со поголема земјишна 
парцела околу пчеларникот, 
препорачлива е сукцесивна сеидба на 
фацелијата во интервали од 15 до 20 
дена. На овој начин се обезбедува 
континуирана нектаропродукција и 
максимално искористување на 
потенцијалот на пчелите. 

Постојат повеќе сорти на фацелија кои 
може да се употребат, а сеидбената 
норма изнесува од 8 до 20 кг семе на 
ха, во зависност од типот на почвата, 
условите за наводнување и 
климатските услови. Предуслов за 
задоволителни приноси на нектар и 
полен од фацелијата е добрата 
припрема на почвата и нејзино основно 
ѓубрење.  

Преипремата на почвата се состои во 
основна обработка, со што се 
постигнува разровкување на 
површинскиот слој од почвата и 
заорување на плевелите. Бидејќи 
семето на фацелијата е ситно, 
предсеидбена припрема на почвата 
потребно е да се изврши со дискување 
или фрезирање. Сеидбата може да се 
изведе рачно или машински. При рачна 
сеидба, препорачливо е семето пред 
сеидбата да се промеша со ситен песок 
во однос 1:1.  

За исхраната на повеќето култури во 
органското производство се користат 
органски ѓубрива, па препорачливо е 

користење на  шталското ѓубре во 
есенскиот период во количини од 15 до 
20 тони на ха. За постигнување на 
повисоки приноси потребна е и 
фолијарна прихрана во фаза кога 
растенијата се со висина од 20 до 30 
см. Добри резултати дава и прихраната 
со раствор од ферментирана коприва. 

Со одгледувањето на фацелија на 
одредена почва може и да се зголеми 
нејзината плодност ако истата се 
употреби како зелено ѓубриво.  

Со заорување на фацелијата во 
периодот кога 80-90 % од цветовите се 
веќе прецветани може да се изврши 
зелено ѓубрење на површините. 
Заорувањето треба да се врши во 
вечерните часови, за дане дојде до 
гмечење на пчелите кои ја посетуваат 
површината текот на денот. 

Растенијата, како пелинот, мелисата, 
кантарионот, ајдучката трева и др., 
треба да се засадуваат во близина на 
пчеларникот и пчелите да имаат 
пристап до истите. Ова се практикува 
од причина што овие растенија имаат 
превентивно или куративно дејство при 
лекување на одредени болести на 
пчелите (варно легло, воспаление на 
цревата на пчелите, варооза и сл.). 
Расадувањето на овие видови 
растенија најдобро е да се изведе 
наесен со користење на ризоми.  

Постојната пчеларска практика 
пчеларите да го заменуваат стариот 
восок со обликувани сотни основи од 
трговијата не е дозволена во 
органското производство. Ова не е се 
практикува од причина што готовите 
сотни основи во себе честопати 
содржат состојки кои не се дозволени 
во органското производство, како на 
примет парафин, бои, адитиви и сл. 

При органскиот начин на производство 
потребна е замена на саќето од 
конвенционалните сотни основи со 
сотни основи обликувани од восок од 
сопствено производство. За таа цел 
најдобаро е да се искористи восокот 
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што се добива од восочните капачиња 
при цедењето на медот. Дозволена е 
употребата и на восокот што се добива 
од страничните надградувања на 
рамконосачите, како и восокот од 
рамките градилници кои наедно служат 
и за механичка борба против пчелиниот 
крлеж.   

 

Техника на стимулирање на пчелите за 
производство на органски восок 

При производтво на восок најголема 
количина се добива од медишниот дел 
од сандакот. При поизразена 
продукција на нектар во природата 
треба да се користат рамки без 
класични сотни основи по целата 
должина на рамките. Наместо такви 
треба да се употребат рамки кај кои 
само на најгорниот дел, во жлебот на 
рамконосачите има поставено сотна 
основа со должина од 15 до 20 мм. 
Истата служи како почеток на идната 
рамка со саке, односно има функција да 
го покаже правецот на градење на 
пчелите. Можно е и употреба на рамки 
без восочна лента, но во тој случај 
доколку кај пчелите преовладува генот 
за странични надградби на восок, ќе 
имаме проблеми при манипулацијата 
со новите рамки и можно е кинење на 
саќето и гмечење на пчелите во 
сандакот. 
Овие рамки најдобро е да се 
поставуваат помеѓу две веќе изградени 
рамки со саќе, затоа што така најмалку 
доаѓа до нивно искривување од страна 
на пчелите. Со редовна проверка 
можно е и исправање на делови од 
саќето кои пчелите почнале да ги 
градат настрана. Истото се постигнува 

со едноставно туркање на искривениот 
дел во правецот кој е паралелен со 
правецот на останатите рамки. 
Додавањето на  нови рамки се врши 
откако претходните веќе се изградени 
или се при крај со градењето, што 
значи за добивање поголема количина 
органски восок потребно е вршење 
поголем број прегледи, односно 
вклучување на повеќе работна сила. За 
дополнително да се зголеми 
количеството органски восок потребно 
е постојано проверување на 
исполнетоста на новите рамки со 
нектар, при што треба да врши 
зголемување на меѓурамковиот простор 
за околу 10 мм. Ова се постигнува ако 
во сандак кој е наменет да собере 10 
рамки, ставаме 7 рамки а помеѓу нив 
оставаме поширок меѓурамков простор. 
За да го намалат овој простор пчелите 
го надградуваат саќето во рамките кое 
може да достигне дебелина до 7-8 см. 
Таквите надградби претставуваат 
вишок восок кој може да се одземе со 
едноставно отсекување со остар 
загреан нож. По отсекувањето на 
саќето дебелината на останатото саќе 
треба да изнесува 15 – 20 мм. По 
центрифугирањето на медот рамките 
се враќаат повторно во медиштата на 
повторно полнење и надградба со нов 
органски восок. Доколку постојат 
поволни услови за нектарење 
постапката се повторува неколку пати. 

 

Непреработен органски восок за изградба 
на сотови 

Услов при органското пчеларење е 
исклучување на синтетски 
произведените бои и премази за 
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заштита на дрвото од кое се 
изработени сандаците. Доколку 
конвенционален пчеларник, со сандаци 
веќе бојосани со синтетски бои, 
преминува кон органски за неколку 
години доаѓа до пукање на синтетската 
боја и создавање лушпи од боја. Во тој 
случај може да се примени третман со 
2% раствор на NaOH во кој ќе се 
потопат телата од сандаците заедно со 
подницата. Растворот треба да биде 
загреан на силен оган до вриење. Со 
овој третман се обезбедува комплетно 
отстранување на заостанатата 
синтетска боја како и детална 
дезинфекција на внатрешноста од 
сандакот. Истиот третман може да се 
примени и врз старите рамки. 
Растворот во кој се потопуваат 
сандаците е корозивен и затоа 
препорачливо е носењето на заштитни 
очила и заштитно одело. По третманот 
опремата се остава да се суши 
најмалку 2 дена, пред да се населат 
пчелни семејства во неа. 

По третманот сандаците може да ги 
оставиме без заштита или да 
примениме еден одследниве третмани: 
- поголема количина чист пчелин 

восок се остава на оган во поголем 
сад (метално буре), се става на оган 
да зоврие. Сандаците се потопуваат 
во восокот една минута, по што се 
вадат и се оставаат да се оладат; 

- еднаков дел од ленено масло, 30 % 
прополисен екстракт и пчелин восок 
се загреваат до топење. Со топлата 
смеса се премачкуваат сандаците. 
Следното премачкување се врши 
после 24 часа. Се премачкува сé 
додека дека смесата се впива во 
дрвото (со квалитетно 
премачкување сандаците се 
заштитени за период од три до 
четири години, по кој постапката се 
повторува). 

 

Органски пчеларник без употреба на бои 
за заштита на сандаците 

Најдобра заштита на внатрешниот дел 
на сандаците се постигнува ако истите 
се постават на повисоки постолја, така 
што под сандакот се остави можност за 
струење на воздухот и изнесување на 
еведтуалната влага која се создава во 
зимските месеци, односно сушење на 
подницата на сандакот како дел кој е 
најизложен на трулење. 

Во исхраната на пчелите не е 
дозволена употреба на рафиниран 
шеќер (бел шеќер - сахароза). За 
зимска прехрана и за пролетна 
стимулација на пчелите, потребно е во 
сандаците да се остават доволни 
количини мед и поленов прав. 
Вообичаено потребната количина 
изнесува од 10 до 20 кг по пчелно 
семејство. 
Во случај есенската паша да не 
обезбедила доволни количини храна, 
пчеларот може да интервенира со 
додавање на органски мед, органски 
шеќер или комбинирано,шеќерно медно 
тесто зиме или шеќерно-меден сируп 
во периодот по месец март. Ова 
барање е едно од најтешките за 
исполнување, особено во сушни 
години.  
Наместо шеќерна погача во декември и 
јануари, препорачливо е додавање 
меден сируп во сооднос 1:1, на крајот 
на септември и почетокот на октомври, 
во количина околу 2 кг. по пчелно 
семејство, во зависност од потребата 
на истите. На тој начин пчелите 
добиваат лесно сварлив мед, кој ако 
временските услови дозволат пчелите 
можат да го созреат (влажноста во 
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нектарот да ја спуштат на 20 % и 
помалку и да направат восочни 
поклопци со кои ќе го запечатат 
истиот). Заклопувањето може и да не 
се случи затоа што во тој период 
температурите може да паднат и да 
нема услови за истото. Сепак 
незапечатениот мед има своја 
предност, бидејќи во тој случај пчелите 
нема да мораат да трошат 
дополнителна енергија за отклопување 
на истиот.  

Пред зазимувањето неопходна е 
припрема на семејствата за додавање 
меден сируп како резерва за зима, кој 
подразбира преместување на рамките 
во потребениот редослед. Во овој 
период обично пчелите имаат 
формирано „лабаво клубе“, кое треба 
да се лоцира во средината на сандакот. 
Доколку редовите во пчеларникот се 
поставени во правец      север-југ, 
пожелно е клубињата да се постават за 
една рамка посеверно од центарот на 
сандакот, затоа што пчелите имаат 
навика во зимските месеци постепено 
да се поместуваат на јужната страна 
којашто е потопла.  
Најважно е краевите на клубето да се 
во контакт со целосно исполнети рамки 
со зрел, заклопен со восочни капачиња 
мед. До рамките со мед од 
внатрешната страна пожелно е да има 
рамки со мед на кои има складирано 
поленов прав/перга, а во средината во 
делот каде се наоѓа клубето, рамките 
да имаат медни венци од горната 
страна од минимум 7 см. Во септември 
и почетокот на октомври, во зависност 
од метеоролошките услови, можно е да 
има легло и тоа неколку рамки или 
воопшто да нема легло. Доколу има 
легло треба да се почека истото да се 
изведе, а доколку нема треба да се 
изврши прихраната. Во делот од каде 
излегло последното легло, пчелите ќе 
го сместат последниот мед, кој пак ќе го 
протрошат прв на почетокот од 
зимскиот период, односно во месеците 
ноември, декември и дел од јануари. 

Прихраната треба да се изврши со 
меден сируп кој е направен од еден дел 

светол ливадски мед и еден дел вода. 
При мешањето треба да се користи 
млака вода која ќе го забрза 
растворањето на медот, а ќе го спречи 
уништувањето на биолошки вредните 
состојки на медот, што може да се 
случи доколку се употреби врела вода. 
Мед кој се препорачува за оваа цел е 
медот од белата детелина поради тоа 
што истиот е лесен, односно не го 
оптоварува дебелото црево на пчелата 
со несварливи материи, содржи 
доволно енергија, а нема изразен 
мирис. Медовите кои имаат изразен 
мирис, како што се медот од мајчина 
душичка, липовиот, медот од фацелија 
и сл. не се препорачливи, затоа што 
поради силниот мирис при 
манипулација предизвикуваат 
стимулација на посилните семејства и 
будење на инстинктот на грабеж, кој 
може да резултира со уништување на 
дел од послабите пчелните семејства 
од страна на појаките. Доколку мора да 
се прихранува со ваков мед, тогаш 
истото мора да се изведе пред 
зајдисонце и на начин кој ќе 
оневозможи какво било истурање на 
растворот надвор од хранилката на 
ѕидовите сандакот. 

Количеството меден раствор кој се 
додава треба да го одреди пчеларот, 
согласно претходно изведениот 
преглед и забелешките кои произлегле 
од истиот. Доколку есента била 
наклонета на пчелите, може да се 
случи пчелите природно да имаат 
собрано светол мед од есенската паша 
и во тој случај работата си ја завршиле 
самите пчели. Но доколку резервите на 
мед во сандакот не ги задоволуваат 
базичните потреби од храна за 
презимување на семејствата, потребно 
е пчеларот да ја процени количината на 
раствор која ќе се даде на секое 
семејство. Овој податок се впишува 
веднаш по прегледот во пчеларската 
евиденција за секое друштво посебно. 

Во друг случај, доколку пчеларникот е 
лоциран во шумски предел кој може да 
обезбеди услови за медлика (темен 
шумски мед), пчелите во дадениот 
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период може да бидат блокирани. Тоа 
значи дека сите рамки од плодиштето 
се исполнети со мед и нема место за 
полагање јајца од страна на матицата 
или депонирање резервен поленов 
прав. Овој мед поседува инзвонредни 
состојки благопријатни за човековиот 
организам, за што е доста ценет, но 
овој мед не е погоден за презимување 
на пчелите. Ова е од причина што овој 
мед е добиен од медената роса која се 
создава на одредени видови шумски 
дрвја како резултат на активноста на 
лисни вошки кои цицаат сок од 
листовите, а остават измет богат со 
шеќери кои ги примамуваат пчелите. 
Овој мед содржи доста поголема 
количина минерални материи и 
протеини од кои поголемиот дел се 
несварливи за дигестивниот тракт на 
пчелата, за разлика од ливадските 
светли медови. Пчелите кои се 
зазимени на ваков мед поради 
неповолни временски прилики во 
месеците декември, јануари и 
февруари не излегуваат редовно на 
прочисни летовики за да ги исфрлат од 
дебелото црево насобраните 
несварливи материи и затоа се 
подложни на воспаленија на дебелото 
цреви, проливи и ноземози. Ваквите 
друштва најчесто угинуваат за време 
на зимата, оставајќи големи количини  
резервен мед во пчелното живеалиште. 
Доколку преживеат, кај ваквите 
семејства се јавува проблем при 
пролетниот развој поради немање 
простор за полагање јајца од страна на 
матицата. 
За да се спречи оваа појава кај ваквите 
пчелни семејства потребно е да се 
извадат 3 до 5 рамки со мед, истите да 
се исцентрифугираат и да се лоцираат 
помеѓу рамките со мед за да се 
искористат за депонирање на 
прихраната од светол мед и полагање 
јајца од страна на матицата.  

 Борбата против пчелниот крлеж 
(вароозата), кој редовно ги напаѓа 
пчелните семејства, како најзастапен 
проблем во органското пчеларство, се 
врши со дозволени препарати (оксална 
и мравја киселина, тимол, билни 

екстракти и др.) со кои се постигнуваат 
задоволителни резултати. Бидејќи овие 
препарати бараат посебен пристап при 
нивното приготвување и апликација, 
најдобро е пчеларите да се 
консултираат со стручно лице. Со 
примената на овие препарати во 
комбинација со квалитетна селекција, 
дезинфекција и механичка борба, 
вароозата може да се контролира и 
одржува на минимално ниво, безопасно 
за здравјето на пчелите. 
Во зависност од годината, може да се 
случи да нема изразена појава на 
крлеж. Во тој случај доволно е да се 
употреби само рамка-градилник која се 
подготвува на следниот начин: на 
обична плодишна рамка се става лента 
од сотна основа на горниот дел, која 
потоа се става во делот од 
плодиштето, каде завршува леглото, 
веднаш до рамката со поленов прав и 
мед. Оваа постапка се изведува во 
периодот кога пчелите интензивно 
лачат восок и извлекуваат рамки (април 
–мај). Доколку временските услови 
позитивно влијаат на нектаролачење, 
можно е пчелите во рамката да 
изградат саќе во кое ќе депонираат 
мед. Ваквата рамка треба да се остави 
како последна до ѕидот на сандакот, а 
постапката да се повтори со друга 
рамка. Доколку пчелите изградиле саќе, 
кое поради локацијата која му е 
дадена,тоа секогаш содржи покрупни 
ќелии во кои матицата полага 
неоплодени јајца и од кои ќе се изведат 
трутови. Кога  пчелите почнуваат да го 
запечатуваат леглото, тоа е моментот 
кога треба да се отстрани   рамката-
градилник, а на нејзино место се става 
нормална рамка со сотна основа за 
изградба на работничко саќе. 

Бидејќи причинителот на вароозата 
преферира да паразитира на трутовско 
легло, со отстранувањето на рамката 
градилник се отстранува и најголемиот 
дел од крлежите и со тоа се намалува и 
притисокот од овие паразити. 
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Рамка градилник како техника за борба 
против пчелиот крлеж 

Понатаму рамката градилник може да 
се исцеди со стискање а содршината 
која се добива од изгмечените трутови 
ларви, може да се складираат во 
замрзнувач и да се додаде со 
пролетната прихрана во функција на 
развој на пчелното семејство како 
протеинска состојка во прихраната. 
Восокот може да се стопи и да се чува 
заедно со останатиот органски восок.  

 

СОБИРАЊЕ НА САМОНИКНАТИ 
ВИДОВИ 

Приближно со околу 2.000 самоникнати 
видовикомерцијално се тргува во 
светот, од кои 60-70% растат од 
Европа. Состојките на овие видови се 
користат во прехранбената, 
фармацевтската и козметичката 
индустрија, но и како генетичка основа 
за производство на лекови. Централна 
и Југоисточна Европа се значаен извор 
на самоникнатите видови. 
Побарувачката на овие видови создава 
зголемен притисок врз видовите и 
екосистемите преку прекумерно 
собирање.  

Во овој делсе дефинираат специфични 
термини кои се употребени: 

собирање на самоникнати видови = 
собирање на растенија кои растат 
природно, 

одржливо собирање = растенијата се 
собираат на начин на кој популацијата 
на видовите долгорочно нема да се 

намали а нивните живеалишта нема да 
се нарушат. 

Одржливост: собирање видови на 
растенија на начин кој гарантира дека 
стапката на регенерација е поголема од 
стапката на собирање. 

Регулативи на собирање: освен 
барањата на органските стандарди, 
собирањето на самоникнати видовии 
трговија со нив обично се регулира со 
национални, регионални или 
меѓународни прописи. Ова вклучува и 
дефинирање кој има право на 
собирање и кои видови се дозволени 
да се соберат, особено во однос на 
собирањето на загрозени и ендемични 
видови. 

Спречување на загадувањето: 
минимизација на ризикот преку 
внимателно планирање на спречување 
на контакт на производите со 
загадувачки материи.  

Документација и следливост: водење 
евиденција за локациите на собирање и 
количините кои се собрани, како и 
мониторинг за тоа дали популацијата 
на растението е успешно регенерирана 
од претходното собирање.  

 

Евиденција за откупени самоникнати 
видови во откупен пункт 

Област на собирање: Дефинирана 
област каде може да се одвива 
собирање на самоникнати видови кои 
ќе бидат сертифицирани. Областа на 
собирање треба да биде прикажана на 
мапа.  
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Карта со означени региони за собирање и 
извори на загадување 

Инструкции за собирање: Пишан опис 
на растението и деловите од 
растението кои ќе бидат собрани, 
заедно со барањата за квалитет, за 
начинот на одржливо собирање и 
инструкции за понатамошно ракување 
со собраниот материјал.  

Бидејќи областите во кои се врши 
собирањетообично се наоѓаат во 
маргинализирани региони со 
сиромашни и дискриминирани 
собирачи, најчесто припадници на 
етнички малцинства, органската 
сертификација има за цел да осигура 
одржливост во собирањето, да 
обезбеди заштита на природните 
ресурси и да воспостави фер трговија и 
социјална одговорност за одржлив 
развој за областите на собирање. Затоа 
органското сертифицираното 
собирање, како и целиот концепт на 
органската филозофија, се фокусираат 
на еколошките, социјалните и 
економските аспекти.  

Собирањето може да се врши 
единствено во области за кои се 
добиени права за собирање. Во основа, 
собирањетотреба да се изврши на 
начин кој нема да влијае на 
способноста на видовите за 
регенерација во иднина. Поради тоа, 
задолжително е обезбедување на 
методи за одржлива берба кои немаат 
негативен ефекти на животната 
средина.  

Собирањето треба да се извршува во 
согласност со инструкциите кои се 
обезбедени од организаторот на 
собирањето. Бидејќи сите растенија не 

се еднакво соодветни за собирање, 
инструкциите треба да содржат 
детални правила за начинот на 
собирање кои ќе обезбедат 
регенерација на секој вид.  

Како генерални правила за собирање и 
обезбедување на регенерација на 
видовите се применуваат следните 
ограничувања за различните делови на 
растенијата: 
- корени/луковици: 20% од 

популацијата, собирање само секоја 
трета година, 

- листови: 30% од лисјата, 
- цветови: 70% од цветовите на секое 

растение и дополнително 80% од 
вкупната популација, 

- семиња/овошја: 70-80% од    
семињата/овошјата. 

Регенерацијата е загарантирана кога 
доволен број цветови, семиња, лисја 
или корени остануваат недопрени за да 
можат видовите и понатаму да се 
размножуваат. Доколку се берат корени 
или цели растенија, невозможна е 
регенерацијата на одделните 
растенија. Во вакви случаи, одреден 
број растенија треба да останат 
недопрени.  

 

Популација од боровинки посетена од 
собирачи – видливи се штети 

предизвикани од нессодветно собирање а 
оставен е задоволителен број на плодови 

за репродукција 

Дополнително собирањетово една 
сезона од истата област за собирање 
треба да се извршува секогаш на 
различни места. Собирањето исто така, 
треба да биде во различен дел од 
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областа во следната сезона, или да се 
изврши на сосема различна област за 
истото растение, особено кога се 
собираат тревки, корени, цветови или 
лисја. Кога се собира кора, таа не треба 
комплетно да се соголи од дрвото, 
бидејќи така дрвото нема да преживее. 
Собирањето треба да се применува 
само на оние делови од растенијата 
кои се користат – точната количина и 
точниот дел од растението, како што се 
бара од организаторот – ништо повеќе. 
Ретки видови кои ги нема во 
изобилство во областа на собирање и 
видовите кои се водат како загрозени 
или заштитени со закон не смеат да се 
собираат. За видовите кои не се 
размножуваат лесно или кои бавно 
растат и може да се уништат или 
оштетат при собирањето, треба да се 
посвети посебна грижа при 
собирањето.  

Примената на техники на собирање кои 
може да го оштетат растението, како 
удирање на растенијата со стап, 
насилно отстранување на (делови од) 
растението со неговите корени и 
употреба на секири, пили, моторни 
пили за сечење на цели гранки треба 
да се избегнува. 

        Собирањето треба да се одвива 
единствено во незагадени области или 
со доволна оддалеченост од 
потенцијални извори на загадување, 
како што се урбаните центри, 
земјоделскитерегиони, патиштата, 
индустриските објекти, депонии или 
извори на радиоактивност.  

Растенијата кои не се самоникнати, 
како што се растенија од плантажи, 
населени места, бавчи, патеки, 
патиштата и индустриски места или 
слични области не смеат да се 
собираат. 

Алатите за сечење (ножици, ножеви, 
српови) мора да се чистат и да се 
дезинфицираат помеѓу две берби за да 
се намали можноста за контаминација. 

Сите садови или вреќи кои се користат 
за собирање треба да бидат нови или 
добро исчистени, со што се спречува 

контаминација од претходно собраниот 
материјал. Кога садовите не се 
користат, тие мора да се чуваат на суво 
место, далеку од штетници, глувци, 
глодари, добиток или домашни 
животни.  

 

Кошници за собирање од материјал кој не 
овозможува соодветна чистење и 

одржување хигиена при собирањето 

Растениајта треба да се собираат во 
фазите во кои имаат најдобар квалитет 
за користење.  

За време на бербата, плевелот или 
другитенепотребни растенија треба да 
се избегнува да се собираат. Исто така, 
треба да се избегнува собирање на 
растенија кои се во лоша состојба или 
се болни, како и собирање на паднати 
овошја од земјата или доколку тие се 
физички оштетени.  

Собирањето на растенија треба да се 
извршува во суви временски услови. 
Треба да се избегнува собирање за 
време на дожд, или рано наутро кога 
има роса на земјата.  

Задолжителни треба да се водат 
записи за местото на собирање за да 
може да се надгледува регенерацијата 
на видовите во иднина.  

Постапувањето по бербата е најчесто 
најкритичната фаза во одредувањето 
на крајниот квалитет на собраниот 
растителен материјал. Откако 
растенијата ќе се соберат постојат 
многу потенцијални ризици. Голема е 
веројатноста дека повеќе луѓе ќе 
ракуваат со нив, ќе бидат преместувани 
на различни места, ќе се 
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транспортираатпо загадени патишта 
или со денови ќе бидат чувани во 
домовите на собирачите. Сето ова 
претставува значајна можност за 
контаминација, деградација или 
оштетување на собраниот материјал.  

Главната цел на голем дел од 
активностите на преработката после 
бербата е конвертирање на свежиот 
растителен материјал во стабилна 
форма за да се заштитат неговите 
медицински својства за понатамошната 
употреба. Тоа најчесто се постигнува 
преку сушење. Сепак, може да се 
постигне и со помош на методи како 
правење на екстракти, раствори и 
есенцијални масла. Постојат повеќе 
фактори кои може да придонесат кон 
деградацијата на свежиот растителен 
материјал. Причина за тоа може да 
биде превисока температура или влага, 
кои претставуваат ризик веднаш по 
собирањето на растението. Генерално 
гледано, најважните принципи кои 
треба да се почитуваат се собраното 
растение да се преработи и спакува 
колку што е можно побрзо, да се чува 
на темно и ладно место, и да не се 
згмечи со прекумерна тежина. Доколку 
материјалот треба да се исуши, тоа 
треба да се изведе според 
карактеристиките на видот и 
соодветниот дел од растението коешто 
се користи.  

Собраниот растителен материјал не 
смее да дојде во директен контакт со 
почвата и не треба да се изложува на 
директен контакт на светлина, дожд, 
прашина, инсекти или животни. За 
положување на собраниот растителен 
материјал може да се користи чиста 
површина, по можност цементиран под 
кој е во добра состојба.  

Треба да се избегнува механичко 
оштетување и набивање на собраниот 
свеж растителен материјал за време на 
ракувањето и транспортот.  

Треба да се транспортира во суви, 
чисти услови веднаш по собирањето со 
цел да се спречи деградацијата на 
материјалот. Растенијата мора да се 
чуваат подалеку од извори на 

загадување како што се пестициди, 
ѓубрива, бензин, масло, боја, восок, 
маст и други хемикалии.  

Отровите и пестицидите се забранети 
за користење како мерки за контрола на 
штетниците. Контролата на штетниците 
треба да се извршува механички со 
помош на затворени врати, стапици, 
мрежи за мушички, ленти и др.  

Просториите за сушење (на полињата, 
во домовите или во откупните центри) 
треба да бидат без пестициди и други 
состојки кои можат да загадат како 
цемент, дизел гориво, ѓубрива, боја и 
други хемикалии.  

 

Природно сушење на билки со добра 
поставеност 

Сушењето на местата на собирање 
треба да се избегнува. Сушењето треба 
да се направи на мрежи, леси, маси 
или платформи во добро проветрени 
простории со циркулација на воздухот. 
Сушењето не треба да се одвиваблиску 
до патишта, бидејќи прашината од 
сообраќајот ќе ги контаминира 
суровините. Покрај тоа чистењето мора 
да се направи во објекти исчистени од 
ѓубре, прашина и други нечистотии. 

Различни растенија треба да се сушат 
со доволно оддалечени едни од други 
за да се избегне меѓусебна 
контаминација. Растенијата за време на 
сушењето и чувањето не треба да 
бидат поставени во дебели слоеви. 

Максимална температура за сушење на 
поголемиот дел билките е помеѓу 45°C 
и 50 °C. Ако воздухот е многу влажен, 
тогаш температурата може да се 
зголеми за 10°C за да се намали 
влажноста. Ароматичните билки кои 
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содржат испарливи масла треба да се 
сушат на пониски температури, 
идеално околу 30°C, и не повеќе од 
35°C. По сушењето билките мора да се 
заштитат од повторно примање на 
влага. За да се избегне формирање на 
мувла и габи и да се постигне 
воедначено сушење на свежиот 
материјал, растенијата мора да се 
рашират во тенки слоеви и да се 
превртуваат двапати на ден. 

Пакувањето на делови од растенија 
мора да биде во чисти вреќи или 
садови. Секогаш кога е можно треба да 
се користи нова вреќа. Ако тоа не е 
можно тогаш треба да се користат 
добро исчистени и исушени кутии. 
Кутиите треба да се етикетираат со 
етикети кои ги содржат следните 
податоци:  името на собраното 
растение, областа на собирање, име на 
собирачот, датумот на собирање и 
тежина.  

 

Нессодветното означување при 
транспортот овозможува лесно губење 

на следливоста на производите 

Документацијата на активностите на 
преработка треба да биде 
продолжување на документацијата која 
се води за време на собирањето. 
Записите треба да се чуваат за секоја 
активност на начин на кој серискиот 
број на финалниот производ 
обезбедува сведливост на 
употребената суровина. Доколку 
различни серии се комбинираат за 
време на преработката тогаш мора да 
постои запис.  

 

 


