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НАУЧНИ ФАКТИ И ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИТЕ 

КУЛТУРИ: КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО ВО СВЕТОТ 

 
*Соња Ивановска1, Мирјана Јанкуловска1, Љупчо Јанкулоски1, Билјана Кузмановска1, Дане 

Бошев1, Винко Станоев 2   
1Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје  

2 Земјоделски Институт Скопје, Institute of Agriculture, Skopje 

s_ivanovska@yahoo.com 

Апстракт 

Генетските модификации кај земјоделските култури се вршат повеќе од две децении. За ГМ-

културите континуирано се водат дебати и сите земји немаат еднаков пристап кон овие 

производи. Најголем дел од земјите во светот немаат посеви со ГМ култури, а во некои има и 

забрана за нивно одгледување. Сепак, од 1996 година површините со ГМ-култури, како и бројот 

на земји што ги одгледуваат се зголемува. Цел на овој труд е да се направи анализа на 

одгледувањето на ГМ-култури во светот во периодот од 1996 до 2013 година. Даден е преглед 

на нивната застапеност според земји, култури и својства. Од резултатите на анализата може да 

се види дека вкупните површини во 2013 година се зголемиле 100 пати во однос на 1996 година. 

Бројот на земји се зголемувал постепено до 2011, а потоа опаѓа. Во ЕУ, и покрај тоа што ставот 

против ГМ-културите е најсилен и понатаму 5 земји имаат посеви со нив. Сојата, пченката, 

памукот и канолата се најзастапените култури, а во последниве години се зголемуваат и 

површините со шеќерна репа и луцерката. Освен нив, незначително се застапени папајата, 

тиквата, пиперката, доматот и тополата. Значаен фактор е што производството, пред сè од шесте 

најзастапени култури е наменето за индустриски преработки и за добиточна храна, а не за храна 

на човекот. Најзастапени својства се толерантноста на хербициди и отпорноста на инсекти. 

Клучни зборови: генетски модифицирани култури, производство, својства. 

 

SCIENTIFIC FACTS AND ASSUMPTIONS ABOUT GENETICALLY MODIFIED 

CROPS: COMERCIALIZATION AND PRODUCTION IN THE WORLD 

 
*Sonja Ivanovska, Mirjana Jankulovska, Ljupcho Jankuloski, Biljana Kuzmanovska, Dane 

Boshev, Vinko Stanoev  

“Ss Cyril and Methodius” University - Skopje, Faculty of Agricultural Sciences and Food in Skopje 
*s_ivanovska@yahoo.com 

Abstract 

The genetically modifications of the agricultural crops are performed for more than two decades. 

Debates over the genetically modified (GM) crops are taking place continuously and all of the countries 

do not have equal approach to these crops. The most of the world countries do not cultivate GM crops, 

and some of them have bans on cultivation.  However, since 1996 the areas under GM crops and the 

number of countries with cultivation are increasing. The purpose of this work is to analyze the GM 

crops cultivation in the period 1996-2013. The review of cultivation is presented by countries, crops 

and modified traits. The result of the analysis demonstrate that the total area in 2013 have increased 

100-fold, compared to 1996. The number of countries growing GM crops was increasing until 2011, 

reducing for one county afterwards. Within the European Union, beside the strongest attitude against 

cultivation of GM crops, five countries continue to plant such crops. Soybean, corn, cotton and canola 

are the four main GM crops grown worldwide. Within the last few years, cultivation of sugar beet and 

alfalfa is increasing. Beside these principal crops, papaya, squash, sweet pepper, tomato and poplar are 

grown on small areas. It is important to emphasize that the production of the six most cultivated crops 

is intended for industrial processing and feed only and not for food. Herbicide tolerance and insect 

resistance remain to be dominant modified traits of the commercialized GM crops.  

Key words: genetically modified crops, production, traits.  

 



46                                                                                                                              Соња Ивановска, Мирјана Јанкуловска ... 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

JAFES, Vol 63, (2014) 

Вовед 
Генетските манипулации кај организмите, 

пред сè кај растенијата, се вршат за 

подобрување на одредени својства кај 

растенијата или за производство на 

специфични супстанции кои му се потребни 

на човекот. Овие техники, во комбинација 

со други современи техники, како што е 

културата на ткиво, сочинуваат најголем дел 

од современата биотехнологија. Успешната 

примена на биотехнологијата и 

комерцијализацијата на нејзините продукти 

зависи од повеќе технолошки, еколошки и 

политички процеси.  

Различните техники и методи од оваа област 

се надградуваат и развиваат за да се подобри 

продуктивноста во многу сектори. Развојот 

на капацитетите за биотехнологијата е 

различен на глобално ниво. Најголем дел од 

развиените земји имаат ефикасни 

капацитети. Спротивно, во земјите во развој 

технологијата се надградува под притисок 

на развиените земји, повеќе како стратешки 

процес отколку како вистинска потреба (Hsu 

et al., 2005). Денес модерната биотехнолгија 

се применува во многу научни области: 

земјоделството, шумарството, животната 

средина, медицината, форензиката и др. 

(Kumar et al., 2012; Hefferon, 2012; Veena, 

2008; Murphy, 2007; Herrera-Estrella et al., 

2005).  

Генетските модификации (ГМ) најмногу се 

практикуваат токму во земјоделството, за 

промена или подобрување на некои својства 

на земјоделските култури. Тие култури се 

наречени ГМ-култури, трансгенски или 

биотеч култури. Токму оваа примена на ГМ, 

предизвика најмногу контраверзи и дебати 

во јавноста и во науката. Сепак, генерално 

се мисли дека примената на 

биотехнологијата може да ги подобри 

условите за живот (Nyangel et al., 2011), дека 

има позитивен ефект во земјоделството 

(Knox et al., 2012; Mozumdar et al., 2012; 

Juma, 2011; Borlaug, 2007) и може да 

придонесе за одржливо производство 

(Ronald, 2011; Carpenter, 2010; Fedoroff et al., 

2010; Tester и Langridge, 2010; Cohen и 

Paarlberg, 2004). Brookes и Barfoot (2009) го 

испитале влијанието на четирите 

најзначајни ГМ-култури: соја, пченка, 

памук и канола. Дошле до заклучок дека тие 

значајно придонеле за зголемување на 

вкупното глобално производство од овие 

култури.  

Од друга страна голем број истражувачи не 

се сложуваат со овој аргумент и наведуваат 

различни можни опасности од 

одгледувањето на ГМ-културите. Azadi и Ho 

(2010) и Nicolia et al. (2014) даваат преглед 

на научните трудови во кои се наведени 

можните ризици од различни области. 

Некои научници претпоставуваат дека ГМ-

културите не можат да гарантираат 

обезбеденост со храна, заштита на 

животната средина и да ја намалат 

сиромаштијата во неразвиените земји 

(Altieri и Nicholls, 2005; Glover, 2010).  

ГМ-културите се присутни на пазарот 18 

години (од 1996). Цел на овој труд е да се 

направи анализа на одгледувањето на ГМ-

култури во светот, по одделни земји, 

култури и модифицирани својства, како и на 

нивното учество во вкупното производство 

од тие култури, во периодот од 1996 до 2013 

година.  

 

Полски експерименти со ГМ-култури 

Првиот комерцијален производ добиен со 

ГМ во 1977 година е инсулинот. Следеа 

експерименти со различни организми, меѓу 

кои најмногу се работеше на растенија и на 

земјоделските култури. Првото ГМ-

растение, тутун отпорен на антибиотици 

(Fraley et al., 1983), е добиено во 1982 

година, со цел да се испита експресијата на 

бактериските гени во растителните клетки. 

Во тоа време отпорноста на антибиотици 

често се користеше како маркер ген. Првите 

полски опити со ГМ-растенија беа изведени 

во Франција и САД, во 1986 година, со 

тутун отпорен на хербициди (James и 

Krattiger, 1996).  Во 1987 година 

компанијата Plant Genetic Systems од 

Белгија прва создаде ГМ-растение (тутун) 

отпорно на инсекти со ген внесен од 

бактеријата Bacillus thuringiensis (Bt), 

откритие на кое се базираат денешните Bt 

култури (Vaeck et al., 1987). Потоа, во 1988 

година е одобрен ГМ-химозин (или ренин), 

ензим кој се користи во производството на 

сирење. Интересно е што овој ензим беше 

најнапред одобрен во Велика Британија, а 

дури потоа во САД (во 1990 година). Денес 

се употребува во речиси сите земји од светот 

(McGloughlin и Re, 2006).  
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Од извештајот подготвен од James (1997) за 

глобалниот статус на ГМ-културите може да 

се види дека во периодот 1986-1997, во 

светот биле изведени околу 25.000 полски 

опити со ГМ-култури (Граф. 1). Од нив, 60% 

биле извршени во првата декада (1986-

1995), додека за само 2 години (1996-1997) 

биле реализирани останатите 40%. Предмет 

на испитување во тоа време биле над 60 

култури. Пченката, доматот, сојата, 

канолата, компирот и памукот биле 

најзастапени во опитите. Најчесто се 

анализирале 10 различни својства, меѓу кои 

доминантна била толерантноста на 

хербициди, па потоа отпорноста на инсекти, 

квалитетот на производите и отпорноста на 

вируси. Опитите се изведувале во 45 земји, 

од кои најголем број биле поставени во САД 

и Канада (72%), потоа во Европа, Јужна 

Америка и Азија. Во Африка биле изведени 

само неколку опити и тоа во државата Јужна 

Африка. Како резултат од овие интензивни 

активности, на крајот од 1997 година, за 

комерцијализација беа одобрени 48 ГМ-

производи (меѓу кои имаше 12 различни 

култури и 6 својства). 

 

 

 
 

Граф. 1. Број на полски опити со ГМ-култури во периодот 1986-1997 (James, 1997) 

Fig. 1. Number of field trials with GM crops in the period 1986-1997 (James, 1997) 

 

Комерцијализација на ГМ-културите 
Првата земја што одобри комерцијализација 

на ГМ-култура (тутун отпорен на вирус) 

беше Кина, во 1992 година и ја повлече од 

пазарот во 1997 година (Conner et al., 2003).  

Првата ГМ-култура одобрена за продажба 

во САД, во 1994 година, беше доматот Flavr 

Savr, произведен од Calgene (историјата на 

продуктот е опишана од Martineau, 2001 и од 

Bruening и Lyons, 2000). Доматот беше 

модификуван за плодовите да имаат 

продолжено зреење, што нуди можност тие 

да зреат подолго на растенијата и да добијат 

подобар вкус пред бербата. Вообичаено, 

доматите без оваа модификација се собираат 

зелени, а за време на транспортот се прскаат 

со етилен за да се поттикне зреењето. 

Производството на овој домат запре во 1999 

година поради повеќе причини, од кои 

главно поради анти-ГМ-активистите, но 

секако не поради негативен ефект врз луѓето 

или животната средина. Првата ГМ-култура 

одобрена за продажба од ЕУ беше тутун 

отпорен на хербицидот бромоксинил. Во 

1995 година, во САД, за продажба беа 

одобрени: канола со модифициран маслен 

состав, создадена од Calgene; Bt пченка 

создадена од Ciba-Geigy; памук отпорен на 

хербицидот бромоксинил создаден од 

Calgene; Bt памук создаден од Монсанто; 

соја отпорна на хербицидот глифозат, 

создадена од Монсанто; тиква отпорна на 

вирус, создадена од Asgrow и домат со 

продолжено зреење, создаден од DNAP, 

Zeneca/Peto и Monsanto (James и Krattiger, 

1996). Наредната година се одобри и Bt 

компирот NewLeaf кој беше создаден од 

Монсанто (Kaniewski et al., 1990).  

Според ISAAA (Меѓународен центар за 

водење податоци за биотехнолошки 
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апликации во земјоделството), до 1996 

година се одгледуваа околу 2,8 милиони ha 

со 7 главни ГМ-култури. Површините беа 

лоцирани во 6 земји: САД, Кина, Канада, 

Аргентина, Австралија и Мексико, 

редоследно по големина. Во 1996 година, 

57% од површините беа во индустриски 

земји, а останатите во земјите во развој. Од 

нив, најмногу површини имаше во САД (1,5 

милиони hа или 51%), потоа во Кина (1,1 

милиони ha или 39%), Канада и Аргентина 

со по 0,1 милиони ha (4%), а остатокот од по 

1% беа во Австралија и Мексико.  

Главната ГМ-култура во 1996 година беше 

тутунот со 35% учество (1 милион hа). 

Памукот учествуваше со 27% (0,8 милиони 

ha) и сојата со 18% (0,5 милиони ha). 

Остатокот од 20% го сочинуваа пченката 

(10%), канолата (5%), доматот (4%) и 

компирот со помалку од 1%. Во таа година, 

најголем дел од ГМ-културите кои што се 

одгледуваа беа модифицирани за отпорност 

на вируси (40%), отпорност на инсекти 

(37%), толерантност на хербициди (23%) и 

за подобрување на квалитетните својства 

(под 1%).Од 1996 година до денес, бројот 

на одобрени ГМ-култури се зголемува, а 

особено на културите кои што се 

вклучени во експерименти за 

модификација. Copping (2010) дава 

преглед на својствата што се 

модифицираат. Некои од нив се папаја 

отпорна на вирус (PRSV), диња со 

продолжено зреење, банана отпорна на 

бактеријата Xanthomonas musacearum и 

др. За надминување на негативната 

кампања компаниите и научниците 

почнаа повеќе да се посветуваат на 

подобрување на квалитетот на 

културите од што директна корист би 

имале крајните потрошувачи, а не 

производителите и одгледувачите. Прва 

таква култура со подобрен нутритивен 

квалитет (зголемена содржина на 

витамин А) беше Златниот ориз, 

произведен во 2000 година (Potrykus, 

2001).  
 

 

 

Глобално производството на гм-култури 

во 2013 година 
Според површините и економската 

вредност најзначајни ГМ-култури се 

пченката, канолата, сојата и памукот 

(Barfoot и Brookes, 2014). Сите прв пат 

комерцијално беа одгледувани во 1995/96 

(Mannion и Morse, 2013). Во 2013 година 

површините со ГМ-култури достигнаа 175,2 

милиони ha (Таб.1) и се одгледувани во 27 

земји (James, 2013). Тоа претставува 

стократно зголемување во однос на 

површината во 1996 година (1,7 милиони 

hа). Бројките укажуваат на фактот дека овие 

култури, од историски аспект, се усвојуваат 

и се шират најбрзо. Сепак, останува фактор 

дека најголем дел од производството на овие 

култури не се користи за директна употреба 

како храна (Qaim и Kouser, 2013), туку 

најчесто за индустриски преработки и за 

добиточна храна (Qaim и Zilberman, 2003). 

Од овие 27 земји, во кои живеат 60% од 

светската популација, само 8 се 

индустриски развиени, додека останатите 19 

земји се во развој.  

Од табелата може да се види дека САД се 

најголемиот производител, со речиси двојно 

поголема површина во споредба со 

второрангираната земја Бразил. Помеѓу 

прворангираните 10 земји кои имаат 

површини од над 1 милион хектари со ГМ-

култури, 8 земји се во развој. Географски, 

тие се лоцирани во Јужна Америка, Азија и 

Африка. Овие површини сочинуваат 54% 

(94 милиони ha) од вкупните површини со 

ГМ-култури, додека на индустриските земји 

остануваат 46%. 

Според James (2013), 2013 година е 

рекордна и според бројот на земјоделците 

кои одгледуваат ГМ-култури (18 милиони). 

Над 90% од нив се мали и сиромашни 

фармери во земјите во развој. Значаен дел од 

нив опфаќаат одгледувачите на ГМ-памук 

во Кина (7,5 милиони) и во Индија (7,3 

милиони). И покрај овие податоци, останува 

фактот дека најголем дел од овие мали 

земјоделци се всушност фармерите во Јужна 

Америка кои практично имаат големи 

површини. Исклучок е само Bt памукот кој 

се одгледува на околу 15 милиони мали 

фарми (домаќинства) во Индија, Кина, 

Пакистан и уште неколку земји во развој 

(Qaim и Kouser, 2013). 
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Таб.1. Површини во светот (во милиони хектари) посеани со ГМ-култури во 2013 (James, 

2013). 

Tab. 1. Global area (in milions of hectares) planted with GM crops in 2013 (James, 2013) 

Ранг Земја Површина ГМ-култури 

1 САД 70,1 
Пченка, соја, памук, канола, шеќерна 

репка, луцерка, папаја, тиква 

2 Бразил 40,3 Соја, пченка, памук 

3 Аргентина 24,4 Соја, пченка, памук 

4 Индија 11,0 Памук 

5 Канада 10,8 Канола, пченка, соја, шеќерна репка, 

6 Кина 4,2 Памук, папаја, топола, домат, пиперка,  

7 Парагвај 3,6 Соја, пченка,памук 

8 Јужна Африка 2,9 Пченка, соја, памук 

9 Пакистан 2,8 Памук 

10 Уругвај 1,5 Соја, пченка 

11 Боливија 1,0 Соја, 

12 Филипини 0,8 Пченка 

13 Австралија 0,6 Памук, канола 

14 Буркина Фасо 0,5 Памук 

15 Мијанмар 0,3 Памук 

16 Шпанија 0,1 Пченка 

17 Мексико 0,1 Памук, соја 

18 Колумбија 0,1 Памук, пченка 

19 Судан 0,1 Памук 

20 Чиле < 0,1 Пченка, соја, канола 

21 Хондурас < 0,1 Пченка 

22 Португалија < 0,1 Пченка 

23 Куба < 0,1 Пченка 

24 Чешка < 0,1 Пченка 

25 Костарика < 0,1 Памук, соја 

26 Романија < 0,1 Пченка 

27 Словачка < 0,1 Пченка 

 Вкупно 175,2  

* Површините со 0,1 се заокружени до најблиските стотици илјади 

 

Гледано историски, од 1996 до 2013 година, 

бројот на земји кои одгледуваат ГМ-култури 

се менува и константно се зголемува. Од 6 

земји во 1996 година, тој се зголемува на 12 

во 1999, 17 во 2004, 21 во 2005, 25 во 2009 и 

29 во 2010 година. Во 2012 година бројот на 

земји се намалува на 28 и во 2013 на 27 

земји. Бројот се менува бидејќи некои земји 

се приклучуваат, а во други има строги 

прописи за одгледување или се забранува 

одгледувањето на ГМ-култури. На пример, 

во 2013 година, Бангладеш прв пат одобри 

одгледување на ГМ-култура, и тоа на Bt 

патлиџан (Chakraborty, 2013). Спротивно, во 

Египет владата ја ревидира одлуката за 

одгледување ГМ-култури и во оваа земја 

немаше насади во 2013 година. Панама и 

Индонезија исто така одобрија култивација 

на ГМ-култури во 2013 година, наменети за 

продажба во 2014 година (тие податоци не 

се вклучени во табелата). Во 2012 година, 

Судан и Куба прв пат посеаа ГМ-култури 

(Bt памук и Bt пченка, редоследно).  

На списокот се наоѓаат многу малку земји 

од Африка, бидејќи, според Kershen (2010), 

Европа се плаши дека ќе ги загуби своите 

пазари. Покрај земјите кои комерцијално 

одгледуваат ГМ-култури во Африка, уште 

во 5 држави (Камерун, Египет, Кенија, 

Нигерија и Уганда) се спроведуваат полски 

опити со вакви култури. Во нив главно се 

експериментира со банана, касава, 

добиточен грашок, памук, пченка, ориз и 

сладок компир. 
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Во Европската Унија, во 2012 година, 

посеви со пченката MON 810 Bt имаа 5 

земји: Шпанија, Португалија, Чешка, 

Романија и Словачка (Таб. 2). Практично, во 

Шпанија беа насадени 90% (116.307 ha) од 

вкупните површини во ЕУ под Bt пченка 

(129.071 ha). Истата година Германија и 

Шведска не можеа да го посадат компирот 

“Amflora” бидејќи производителот на 

семето BASF не го понуди на продажба во 

ЕУ. Оваа сорта компир има модифициран 

скроб и е наменет за индустријата со 

можност за користење и како добиточна 

храна (BASF, 2010). Сепак, BASF на 1 

хектар спроведе полски опити во Германија, 

Шведска и Холандија со 2 типа на ГМ-

компир, сортата Фортуна, која е отпорна на 

пламеницата и сортата Модена со 

модифициран скроб. Полска, како и 

Франција и Германија, се откажа од сеидба 

на Bt пченката поради законски пречки 

(James, 2012). Во 2006 година, во Романија 

имаше 145.000 ha RR соја. По нејзиното 

влегување во ЕУ во 2007 година, овие 

посеви постепено се напуштаа до 48.000 во 

2009 година. 

 

Таб. 2. Површини со ГМ-пченка во ЕУ во периодот 2006-2012 (ha) 

Tab. 2. Area planted with GM corn in EU in the period 2006-2012 (ha) 

Земја 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Шпанија 53.667 75.148 79.269 76.057 76.575 97.326 116.307 

Португалија 1.250 4.263 4.851 5.094 4.868 7.724 9.278 

Чешка 1.290 5.000 8.380 6.480 4.680 5.091 3.080 

Романија - 350 7.146 3.244 822 588 217 

Словачка 30 900 1900 875 1.248 761 189 

Германија 950 2.685 3.173 - - - - 

Полска 100 327 3.000 3.000 3.000 3.000 - 

ВКУПНО 57.287 88.673 107.719 94.750 91.193 114.490 129.071 

 

Според James (2013) во 2013 година 

површините во ЕУ се зголемија на 148,013 

hа, главно поради зголемувањето во 

Шпанија (136,962 hа). Португалија има 

околу 1000 hа помалку отколку во 2012, 

Чешка и Словачка ги намалиле површините, 

а Романија останала со истиот број хектари. 

Според Инфо центарот за генетски 

модифицирани организми (INFOMG) на 

Романија, површините во оваа земја со 

пченката MON 810 во 2013 година 

изнесуваат 835 hа, што е речиси 4 пати 

повеќе отколку во 2012. Тоа би влијаело и на 

пресметката на вкупната површина со ГМ 

во ЕУ според James (2013).   

 

Застапеност на одделни ГМ-култури 
Во однос на глобалната застапеност, 

најдоминантна е ГМ-сојата која опфаќа 

околу 50% од вкупните површини со ГМ-

култури во светот (Граф. 2). Сите овие 

површини се посеани само со соја што е 

отпорна на хербициди (НR). Тие 

претставуваат околу 80% од вкупното 

производство на соја во светот. Веднаш по 

сојата следи ГМ-пченката, која придонесува 

со 35% во производството на ГМ култури и 

со 32% во производството на пченка во 

светот. На трето место е памукот кој зазема 

13% од ГМ-посевите и 81% од 

производството на памук во светот. 

Производството од ГМ-канолата опфаќа 

околу 3% од вкупното производство на ГМ-

култури и 30% од вкупното производство на 

канола во светот. 

Покрај овие култури, во последниве години 

масовно се произведува шеќерната репа со 

модификација за отпорност на хербицидот 

глифозат (RR®). Прв пат се одгледуваше на 

поголеми посеви во САД и Канада во 2009 

година. Во таа година, 95% од насадите со 

шеќерна репа во САД беа со ГМ-сорти. 

Историјата околу нејзината 

комерцијализација е опишана од McGinnis 

et al. (2010). Денес речиси 100% од 

површините во двете земји се посеани со 

ГМ-сорти. Тоа значи дека овој генетски 

модифициран производ е најбрзо прифатен 

во историјата на ГМ-културите. Од друга 

страна, интензивно се работи на 
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модифицирање на шеќерната трска за 

повеќе својства: содржина и квалитет на 

шеќерот (Joyce, 2013, Basnayake et al., 2012), 

и на толерантност на хербициди, болести, 

штетници, суша, ниски температури и сол. 

Со оглед на тоа дека 80% од глобалното 

производство на шеќер потекнува од 

шеќерната трска, се претпоставува дека и 

таа брзо ќе биде комерцијализирана и 

прифатена на пазарот. 

Втора култура која релативно брзо се шири 

во последниве години е луцерката (RR®), 

која што исто така е модифицирана за 

отпорност на хербициди (Wang et al., 2012). 

Нејзиното комерцијално култивирање 

започна во 2006 година. После петгодишна 

пауза поради законски пречки, во 2011 

година се посеа на ~200.000 ha. Следната 

година површините се зголемија за 50.000.  

За разлика од овие култури кои се 

одгледуваат на поголеми површини, во Таб. 

1 се наведени уште неколку други култури 

кои се одгледуваат само од две земји на 

помали површини. ГМ-папаја, отпорна на 

вирус се одгледува во САД и Кина, а 

површини со ГМ-тиква, отпорна на вирус 

има само во САД. Кина е единствената земја 

со површини од три други ГМ-производи: 

пиперка, отпорна на вирус, домат со 

продолжено зреење и отпорен на вирус и 

топола, отпорна на инсекти.  Доматот и 

пиперката се модифицирани за отпорност 

кон вирусот на мозаикот на краставицата и 

се одгледуваат на мали површини во 

изолиранки региони Carter et al., 2011; Chen 

et al., 2003). Тополата е единственото ГМ 

шумско дрво кое што е комецијализирано до 

сега. Во Кина е одобрено за продажба во 

2002 година, кога се посадени плантажи со 

1,4 милиони дрвја (Marchadier и Sigaud, 

2005). 

  

 
Граф. 2. Производство на главните ГМ-култури во 2013 година и нивното учество во 

вкупните површини (адаптирано од James, 2013) 

Fig. 2. Production of the principal GM crops in 2013 and their contribution to the total crop 

production (adapted from James, 2013) 

 

Дистрибуција на ГМ-културите, според 

модифицираните својства 

Ако се анализираат културите според 

модифицираните својства, очигледно е дека 

најмногу се одгледуваат култури 

толерантни на хербициди (Barfoot и 

Brookes, 2014; Dill et al., 2008). Тоа се 

хербициди со широк спектар (Knezevic, 

2010), кои ги убиваат сите растенија на 

посевот со исклучок на ГМ-културата која 

што е отпорна. Ако се имаат предвид 

големите трошоци на земјоделците за 

хербициди, разбирливо е дека оваа 

модификација е најбрзо прифатена од нив. 

Најголем дел од создадените ГМ-сорти се 

отпорни на еден од хербицидите глуфозинат 

и глифозат. Културите што се отпорни на 

глуфозинат се нарекуваат LibertyLink или 

LL®, бидејќи комерцијалното име на еден 

од ваквите хербициди е Liberty. Повеќето од 

нив се создадени од Bayer Crop Science 

(Beckie, 2013). Културите кои се отпорни на 
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глифозатот (Stanton et al., 2010; Todd et al., 

2006; Funke et al., 2006; Heck et al. 2005) се 

нарекуваат RoundupReady или RR®, според 

хербицидот Roundup на Монсанто. Оваа 

компанија воедно е и лидер во бројот на 

создадени ГМ-сорти.  

Втора група по застапеност се ГМ културите 

со отпорност на инсекти (Clayton и Takashi, 

1992; Donald, 1984). Оваа отпорност е 

базирана на тоа што кај ГМ-културите се 

создаваат инсектицидни протеини, односно 

δ-ендотоксини. Тие се наречени кристални 

или Cry протеини, а се кодирани од cry гени. 

Такви гени има повеќе (нумерирани со 

бројки) и тие кодираат различни Cry 

протеини, кои обезбедуваат заштита од 

различни групи инсекти (Hofte и Whiteley, 

1989, Rajamohan et al., 1998). Изолирани се 

од бактеријата Bacillus thuringiensis. Затоа 

сортите што имаат вакви гени се нарекуваат 

Bt или пак имаат ознака IR (insect resistance). 

Оваа „Bt“ технологија, која што најмногу е 

застапена кај пченката и памукот, 

овозможува отпорност кон некои од 

најзначајните штетници, како што се 

Ostrinia nubilalis, Ostrinia furnacalis, 

Spodoptera frugiperda, Diatraea spp, 

Helicoverpa zea и Diabrotica spp. кај 

пченката и Heliothis sp и Helicoverpa кај 

памукот (Graham и Greenplate, 2012; Brookes 

и Barfoot, 2011; Huang et al., 2010; Ward et 

al., 2005). Прегледот на површините и 

застапеноста на одредени својства по 

култури за периодот 1996-2013 година е 

претставен на Граф. 3 и Граф. 4, редоследно. 

 
Граф. 3. Површини со главните ГМ-култури во периодот 1996-2013 година (James, 2013) 

Fig. 3. Area under the principal GM crops in the period 1996-2013 (James, 2013) 

 

 
 

Граф. 4. Застапеност на одделни подобрени својства на површините со ГМ-култури во 

периодот 1996-2013 година (James, 2013) 

Fig. 4. Distribuition of the main modified traits in the area planted with GM crops in the period 1996-

2013 (James, 2013) 
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Во последниве неколку години се 

зголемуваат и површините со сорти кои 

имаат повеќе „пирамидни“ модифицирани 

својства. Во нив се внесуваат неколку гени, 

т.н. залепени или наредени гени (Halpin, 

2005). Откако оваа техника се усоврши, 

компаниите создаваат сорти што се отпорни 

на повеќе видови штетници (Zhu et al., 

2012). Покрај тоа, некои се отпорни и на 

хербицид, па дури некои во таква 

комбинација имаат и подобрен квалитет. 

Тие се означуваат според бројот на 

модифицираните гени, на пример, Bt/HT (Bt 

за отпорност на инсекти и HT за 

толерантност на хербициди). Доколку имаат 

гени за отпорност кон две различни групи 

инсекти (Abdeen et al., 2005) се означуваат 

со Bt/Bt/IR (IR-отпорност на инсекти) или 

Bt/Bt/HT. Голем број научници работат и на 

создавање култури со отпорност кон 

патогени и кон инсекти (Chen et al., 2014; 

Senthilkumar et al., 2010). 

Денес има достапни култури со 3 или повеќе 

подобрени својства. На пример, пченката 

SmartStax, која што е произведена од 

Monsanto и Dow Agrosciences. Таа  има 

отпорност кон некои надземни инсекти, 

како Helicoverpa zea, Ostrinia nubilalis, 

Diatraea grandiosella, Diatraea saccharalis, 

Spodoptera frugiperda, Richia albicosta и 

Agrotis ipsilon), кон подземни штетници 

(Diabrotica virgifera virgifera , D. barberi  и 

D. virgifera zea) и е толерантна на хербициди 

(Rule et al., 2014; Lundry et al., 2013). 

Одобрена е за употреба во 2009 и ги 

комбинира својствата кои преходно беа 

внесувани поединечно (Monsanto, 2009a). 

Во 2013 година, овие култури опфатиле 27% 

од вкупните површини со ГМ-култури (47 

милиони ha), а се одгледувале во 13 земји.  

Покрај отпорноста на патогени и инсекти, со 

години интензивно се работи на 

постигнување отпорност кон вируси. 

Успешен пример за ова својство е папајата 

PRSV, која што е отпорна на мозаик 

вирусот, а се одгледува на Хаваи од 1998 

година и во Кина од 2007 година. Целиот 

процес за овој производ, од модификацијата 

до комерцијализирањето,  е опишан од 

Tripathi et al. (2007). Во Бразил се завршени 

подготовките за комерцијализација на ГМ-

грав кој што е отпорен на вируси. 

Научниците долго време експериментираат 

со подобрувањето на отпорноста на суша, 

бидејќи ова својство е сложено и е резултат 

на експресијата на повеќе гени. 

Експериментално се добиваат позитивни 

резултати преку модификација на различни 

својства (Mittal et al., 2014; Chen et al., 2012). 

Бидејќи тие гени се однесуваат генерално на 

намалување на стресот кај растенијата, 

ефектот често се согледува во однос на 

повеќе абиотски фактори, како отпорност на 

суша и ниски температури (Xu et al., 2013), 

солени почви (Rong  et al., 2014), а некогаш 

влијаат и отпорноста на патогени и врз 

подобрувањето на квалитетот (Wang et al., 

2013; Kamthan et al., 2012) и приносот 

(Redillas et al., 2012). Првата пченка 

модифицирана за отпорност на суша е 

посадена во 2013 година во САД, на 50.000 

ha.  

Во последно време засилено се 

експериментира со модификација на 

квалитетот на културите. Најчести цели на 

селекционерите се подобрување на 

маслениот состав на маслодајните култури, 

зголемување на процентот на протеини или 

модификација на скробот кај компирот 

(Chakraborty et al., 2010) и збогатување на 

ГМ-културите со микроелементи или 

витамини. Кај дињата се подобрени 

квалитетните карактеристики и 

послебербеното ракување (Hao et al., 2011). 

И покрај тоа што во САД се спроведени над 

140 полски опити уште во 1996 година, ГМ-

дињата се уште ја нема на пазарот (Nuñez-

Palenius et al., 2008). Многу научници 

мислат дека токму овие модификации ќе 

придонесат јавноста да има позитивен став 

кон ГМ-културите (Beyer, 2010). Типичен 

пример за ваква модификација е Златниот 

ориз (De Steur et al., 2012; Stein et al., 2008; 

Paine, et al., 2005) во кој има инсертирано 

гени што водат до биосинтеза на бета-

каротен, како прекурсор на витаминот А. 

Деталите за овој ориз се публикувани од Ye 

et al. (2000). 

 

Заклучок 
Од комерцијализацијата на ГМ-културите 

во 1996 година, површините и бројот на 

земји што ги одгледуваат се зголемува. САД 

се најголемиот производител. Во 1996 

година се одгледуваа 1,7 милиони ha во 6 
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земји. Во 2013 година површините со ГМ-

култури достигнаа 175,2 милиони ha, во 27 

земји. Во ЕУ, 5 земји одгледуваа ГМ-пченка 

во 2013 година, на вкупно 148,013 ha, од кои 

90% беа во Шпанија. 

Доминантни култури од почетокот до денес 

се сојата, пченката, памукот и канолата, од 

2009 шеќерна репа и од 2011 година 

луцерката. Освен овие култури, се 

одгледуваат и папаја, тиква, пиперка, домат 

и топола, но на мали површини во една до 

две земји. Најголем дел од производството 

на овие култури не се користи за храна на 

човекот, туку за индустриски преработки и 

за добиточна храна.   

Од аспект на својствата, најголем дел од 

сортите се толерантни на хербициди, а потоа 

следи отпорноста на инсекти (Bt). Во 

последно време се зголемуваат површините 

со сорти модифицирани за повеќе својства. 

Дел од сортите се отпорни на вируси или 

имаат подобрен квалитет на производот. Во 

2013 година се регистрирани и насади со 

пченка отпорна суша. 
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Апстракт 

Преговорите на Република Македонија за влез во Европската Унија наметнуваат воспоставен 

силен систем на права на интелектуална сопственост (ПИС) и нивно спроведување во пракса. 

И покрај тоа што земјата напредува во хармонизација на правниот систем, сепак се јавува 

низок степен на свесност за економските придобивки од заштитата на интелектуалната 

сопственост, особено во земјоделско-прехранбениот сектор. Целта на овој труд е да се даде 

преглед за значењето на заштитата на ПИС и искуството на одредени балкански земји и земји 

од ЕУ во поглед на спроведувањето на ПИС, со посебен осврт кон земјоделско-прехранбениот 

сектор. Состојбата во поглед на заштита на ПИС значително се разликува во одделни земји. Во 

Република Македонија, интересот за заштита на различни права на индустриска сопственост е 

поврзан со структурата на производните капацитети. Досегашното искуство на домашниот 

пазар покажува дека најчесто поголемите и поуспешните земјоделско-прехранбени 

претпријатија посветуваат поголемо внимание кон заштита на ПИС, со паралелно инвестирање 

во маркетинг и деференцијација на производите. Малите претпријатија најчесто се соочени со 

финансиски бариери и ниски буџети одвоени за маркетинг, па затоа на посветеноста кон ПИС 

најчесто се гледа како на инвестиција која ангажира дополнитeлни трошоци. 

Клучни зборови: права на интелектуална сопственост, земјоделско-прехранбен сектор, 

економски придобивки. 
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Abstract 

The negotiations of the Republic of Macedonia to join the European Union imposed an established 

strong system of intellectual property and their implementation in practice. Although the country has 

had a progress in the harmonization of the legal system, still there is low awareness of the economic 

benefits of protecting intellectual property rights (IPR), particularly in the agri-food sector. The aim of 

this paper is to give an overview of the importance of IPR protection and experience of some Balkan 

and EU countries in terms of IPR enforcement, with particular reference to agro- food sector. The 

situation regarding IPR protection varies considerably in different countries. In Republic of 

Macedonia, the interest in protecting different IPR is related to the structure of production capacity. 

The previous experience in the domestic market shown that usually the larger and more successful 

agri - food enterprises pay more attention to the protection of IPR, thus constantly investing in 

marketing and product differentiation. Small enterprices often faced financial barriers and low 

budgets allocated for marketing and therefore the commitment to IPR is commonly viewed as an 

investment that engages additional costs. 

Keywords: intellectual property rights, agri-food sector, ecnonomic benefits. 
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Вовед 

Аспирациите на Република Македонија 

(РМ) за членство во Европската Унија (ЕУ) 

наложуват спроведување на мерки и 

активности за хармонизација на Правата на 

интелектуална сопственост (ПИС). Мерката 

4.7, поглавје 7, од извештајот за напредокот 

на РМ во процесот за добивање на членство 

во ЕУ, го наведува процесот на создавање 

правна рамка и ефикасното спроведување 

на ПИС. РМ има изградено квалитетна 

правна рамка со континуирано 

хармонизирање кон европскиот систем. 

Сепак, кај институциите и јавноста постои 

низок степен на свесност за заштитата и 

придобивките од ПИС. Имплементацијата 

сеуште останува предизвик, а системот за 

колективно управување со овие права е 

сеуште недоволно развиен European 

Commision (2011). Заштитата и 

спроведувањето се поизразени во одредени 

сектори, но во земјоделскиот сектор е 

евидентен низок степен на заитересираност 

и свесност за придобивките од заштита на 

овие права (Дабовиќ-Анастасовска Ј. 

Здравева Н., 2009). 

Со правата на интелектуална сопственост 

се заштитува секоја иновација, креативност 

и се спречува нивна имитација и 

злоупотреба на производите или услугите. 

Овие појави се особено изразени во 

недоволно развиени и регулирани пазарни 

системи каде што конкурентската позиција 

на претпријатијата се загрозува поради 

можноста од имитација на производите.  

Предмет на заштита на правата на 

интелектуалната сопственост се средствата 

кои припаѓаат на категоријата 

нематеријални (интелектуални) средства, 

односно се она што настанува како 

резултат на човечката креативност и 

иновациските процеси.  

Нематеријалните средства ги вклучуваат и 

интелектуалната сопственост и човечкиот 

капитал, кои се сметаат за потенцијален 

економски двигател во денешните услови 

на економија која се базира на знаења 

Porter (2004). Значењето на овие 

нематеријални средства е изразено преку 

нивната економска и правна вредност 

WIPO (2010). Економската вредност 

произлегува од можноста да генерираат 

профит за претпријатието/институцијата  

кое ги користи преку технологијата, 

производите или услугите. Но, од основно 

значење е прво да се изврши нивна правна 

заштита за да може во иднина да се 

користат придобивките од економската 

вредност на средствата. 

Интелектуалната сопственост опфаќа две 

категории: авторските права и правата на 

индустриска сопственост во кои спаѓаат 

патентите, трговските марки, 

индустрискиот дизајн и географските 

ознаки. Патентите се поврзуваат со 

технолошките процеси и најголема 

примена наоѓаат во високо развиените 

технолошки сектори. Останатите права на 

индустриската сосптвеност се поврзани со 

пазарната ориентираност на 

претпријатијата и најчесто се во тесна 

корелација со создавање на бренд и 

диференцијација на производите. Porter 

(2004), ги наведува пристапите кон 

диференцирање на производите, кои можат 

да се изведуваат на различни начини, преку 

дизајн или бренд, технологија, 

карактеристики, услуги за потрошувачите, 

мрежа на дистрибутери или други начини. 

Според тоа, за да ја одржат 

конкурентноста, претпријатијата мора да 

постигнат позначајни конкурентски 

предности, преку создавање на високо-

квалитетни производи и услуги чијашто 

гаранција за квалитет ќе подлежи на 

заштита со правата на индустриска 

сопственост.   

Теориската основа на интелектуалната 

соптвеност се заснова на различни аспекти. 

На пример, теориите за интелектуални и 

нематеријални права произлегуваат од 

фактот дека нематеријалните добра дури и 

кога се одвоени од создавачот, иноваторот 

или авторот, имаат своја вредност и не 

зависат од времето и просторот. Овој 

аспект се поврзува со извозната 

ориентираност, што е особено значајна и 

присутна кај претпријатијатијата во 

земјоделско-прехранбениот сектор. Поради 

насоченоста кон поголеми пазари, ПИС се 

често пати прекршувани или пак се 

предмет на нелојална конкуренција 

Дабовиќ-Анастасовска Ј., Пепељугоски В. 

(2009). Според теоријата за монопол, 

интелектуалната сопственост создава 

монополска позиција за одреден производ 

или процес, којашто гледано ex ante 

претставува поттик, додека пак од ex post 

аспект, претставува награда за иновацијата 

или авторството Hanel P. (2006). Оваа 
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теорија поддржува повеќе технолошко 

развиени сектори. 

Традиционалните сектори се најмногу 

насочени кон заштита на други права на 

интелектуална сопственост, и тоа поради 

недостигот на инвестиции во сопствени 

лабораториски истражувања, свои сектори 

за дизајн и маркетинг, како и постојана 

соработка со универзитетите. Сепак, според 

Lopez (2009), многу малку се знае за 

соодветноста на стратегиите развиени од 

различни компании, како и за начините на 

кои различните иновации се заштитени во 

различни земји. Тој укажува дека студиите 

изработени на микро ниво се релативно 

ретки, што го отежнува запознавањето со 

детерминантите на ПИС, за различни 

типови на фирми и сектори во земјите во 

развој. Дополнително, кај земјите во развој 

недостасува евиденција на перцепцијата 

којашто домашните фирми ја имаат во 

врска со улогата на ПИС во однос на 

нивните иновативни стратегии.  

Значењето на индустриската сопственост 

во земјоделско-прехранбениот сектор е 

особено изразена во делот на преработките, 

производите со додадена вредност и 

традиционалните производи. Најзначајни 

делови од индустриската сопственост за 

примена во земјоделството, се 

географските ознаки, правата за 

одгледувачите на нови растителни сорти и 

традиционалното знаење Watal J. (2000). 

Сепак, од аспект на пазарно и извозно-

ориентирано земјоделско-прехранбено 

претпријатие, особено значење имаат 

останатите права, како што се трговската 

марка и индустрискиот дизајн. Покрај тоа, 

заострените критериуми на пазарот од 

аспект на квалитетот, безбедност на 

производите, пребирливост на 

потрошувачите но и генерално поклопени 

интереси и заедничка традиција кај 

соседните земји, ја наметнуваат потребата 

од навремено спроведување на заштита на 

правата на индустриска сопственост.  

Од тука, целта на овој труд е да се даде 

преглед за значењето на заштитата на ПИС 

и искуството на одредени балкански земји 

и земји од ЕУ во поглед на спроведувањето 

на ПИС, со посебен осврт кон земјоделско-

прехранбениот сектор.  

Во РМ најголем дел од истражувањата во 

областа на ПИС се фокусирани на правната 

перспектива, или економиката генерално. 

ПИС се релативно малку истражувани во 

земјоделскиот сектор. Како резултат на тоа 

постои недостиг од споредливо 

истражување, особено во земјоделско-

прехранбениот сектор. 

 

Материјал и метод на работа 

Материјалот за истражување се темели врз 

собирање на секундарни податоци. 

Податоците поврзани со правата на 

индустриската сопственост, се земени од 

релевантната универзитетскa литература, 

научни изданија и публикувана литература 

на експерти во оваа област, научни 

трудови, извештаи, достапни податоци од 

соодветни институции, како и податоци од 

Интернет - порталите на поважните 

организации поврзани со оваа област. 

Трудот опфаќа квалитативен пристап, со 

кој се врши дескриптивна анализа за да се 

претстави значењето и нивото на заштитата 

на индустриската сопственост во одредени 

балкански и европски земји. Приказот ќе 

овозможи согледување на предностите и 

слабостите на РМ и нивото на кое се наоѓа 

земјата во поглед на заштитата. 

 

Резултати и дискусија 

Генерално, состојбата во поглед на заштита 

на ПИС се разликува во одделни земји. На 

пример, ЕУ за да ги заштити своите 

иновации и да остане конкурентна во 

глобалната економија која се базира на 

знаење, спроведува силен систем на 

заштита на интелектуалната сопственост 

Commission of the European communities 

(2008). Околу половина од Европските 

индустрии интензивно ги користат ПИС. 

Тие генерираат скоро 39% од вкупната 

економска активност (БДП) во ЕУ и 

учествуваат со 90% од европската трговија 

со останатите земји во светот.  

Останатите соседни земји постигнуваат 

континуирано подобрување во поглед на 

заштитата и спроведување на ПИС. 

Хрватска пред влезот во ЕУ, целосно го 

хармонизира системот, иако наидува на 

проблеми со соседните земји поради 

одредени производи и нивна претходна 

заштита на индустриската сопственост. 

Србија бележи континуиран напредок во 

однос на правниот систем и спроведување 

на заштитата. Покрај одредени недостатоци 

во поглед на воспоставен механизам за 

формална координација и соработка меѓу 
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институциите, се зголемува бројот на 

апликации за трговски марки (40%), 

патенти (5%) и индустриски дизајн (42%).   

Во РМ, континуирано се хармонизира 

правниот систем со донесување на 

потребните закони, подзаконски акти и 

членства во познајчајните меѓународни 

организации (табела 1). 

Интересот за заштита на различни права на 

индустриска сопственост е поврзан со 

структурата на производните капацитети 

(Дабовиќ-Анастасовска и Ј., Здравева Н., 

2009). Тоа се поврзува со истражувањето на 

Ханел (Hanel), 2006, кој наведува дека 

употребата на ПИС се разликува во разни 

сектори и најчесто зависи од развиената 

технологија. Според тоа, патентирањето е 

најзастапено во областа на хемијата и 

металургијата. Бројот на поднесени пријави 

за регистрација на трговски марки е во 

постојан пораст, но во поголем број се 

пријавите од странски подносители. Во 

споредба со останатите права, бројот на 

пријави за заштита на индустриски дизајн е 

релативно низок. Генерално, како основни 

проблеми кои се јавуваат на домашниот  

пазар во поглед на недоволната 

посветеност кон заштита на ПИС, Дабовиќ-

Анастасовска, 2011, ги наведува следните: 

малите и средни претпријатија не ја 

препознаваат или не се свесни дека 

поседуваат интелектуална сопственост; се 

плашат од големи трошоци за процедурите 

за заштита; мал број на домашни пријави за 

патенти и индустриски дизајн; се појавува 

желба за регистрирање на трговски марки 

за класи на производи и услуги што 

економски не се користат; сакаат да 

заштитат нешто што не ужива патентна 

заштита со патент- како што се бизнис 

планови и слично; нема голем број на 

едукации за економската вредност и 

договорите за промет со правата на 

интелектуална сопственост; нема клаузули 

за правата од интелектуална сопственост 

при договори за вработување, проектни 

ангажмани и сл. 

Во поглед на заштитата на географските 

ознаки, се јавува голема стагнација.  

Досега се заштитени 4 производи со 

географски ознаки според Лисабонскиот 

договор. 

Споредбено со анализираните земји, 

Франција има заштитено 508 производи, 

Бугарија 51, а Србија 3 производи. РМ 

целосно ја хармонизира законската рамка 

за заштита на овие права преку TRIPS 

договорот, но спроведувањето е сеуште 

неуспешно. Во голема мера, се јавува 

недостаток во правилно функционирање на 

системот каде што се вклучени 

земјоделките производители и 

преработувачите, академските институции 

и државните органи. Покрај тоа, недостаток 

се јавува во поглед на недоволна 

хоризонтална и вертикална интеграција, 

како и вклучување на потрошувачите, кои 

се неопходни за ефикасно функцонирање 

на системот. Со донесување на Законот за 

селекционерски права во 2009 година, РМ 

стана членка на UPOV Конвенцијата. Со 

тоа, се овозможи селекционерите на нови 

сорти на земјоделски култури да можат да 

ги заштитат своите авторски права во 

државата и во земјите членки на 

меѓународната заедница. 

Степенот на заштита на интелектуалната 

сопственост во РМ, споредено со одредени 

земји, е прикажан на график 1. Во споредба 

со останатите земји, РМ се наоѓа пред 

Бугарија, која постигнува не многу понизок 

индекс на заштита. 

Франција посветува особено внимание на 

целосниот систем на заштита на правата на 

интелектуална сопственост.  

Словенија постигнува висок индекс на 

заштита, но пред се, преку поголема 

заштита на авторсктие права наспроти 

правата од индустриска сосптвеност.  
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Табела 1 Хронолошки преглед на развојот на правата на индустриска сопственост 
Година  

Република Македонија во составот на Кралството Југославија 

 

1945 

 ПИС врз основа на Париската Конвенција за заштита на 
индустриска сопственот 

 Кралската уредба за заштита на индустриската сопственост 

 Законот за заштита на индустриската сопственост. 

Република Македонија во состав на СФРЈ 

1948 Закон за пронајдоци и технички унапредувања 

1960 Закон за патенти и технички унапредувања 

1961  Закон за стоковните и услужните марки  

 Закон за моделите и мострите стапиле во сила  

1981 Законот за заштита на пронајдоците, техничките унапредувања и знаците за 

разликување 

Осамостојување на Република Македонија 

1993 

 

 Првиот Закон за индустриска сопственост 

 Завод за индустриска соптвеност 
 Земја членка на WIPO 

2002  Нов Законот за индустриска соптвеност, изменет и дополнет 

 Формирање на Државниот завод за индустриска сопственост 
 Со Законот е регулирана и географската ознака како право на индустриска 

сопственост и се воведува гарантната и сертификатната марка 

2009  Нов закон на индустриска сопственост 
 Закон за селекционерски права – членка на UPOV 

Извор: Интелектуална сопственост I (Поленак-Акимовска М., и сор.2004), Индустриска сопственост (Поленак-

Акимовска М., и сор.2004). 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Македонија

Франција

Бугарија

Словенија

Индекс на заштита на интелектуална сопственост
 

График 1. Компаративен приказ на степенот на заштита на интелектуална сопственост 
Извор: Глобален извештај за конкурентност 2010-2011 
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Во изминатиот период, повеќе злоупотреби 

и имитации на земјоделско-прехранбени 

производи се појавиле на пазарот во РМ. 

Во такви услови, влијание има големината 

на претпријатието и финансиката состојба, 

каде што малите претпријатија најчесто 

имаат недостадок на финансии за да можат 

правно да ги бранат своите злоупотребени 

ПИС. Досегашното искуство на домашниот 

пазар покажува дека најчесто поголемите и 

поуспешните земјоделско-прехранбени 

претпријатија посветуваат поголемо 

внимание кон заштита на ПИС, најчесто со 

инвестирање во маркетинг и градење на 

брендови. Процесот е проследен со 

навремена заштита на трговските марки и 

индустрискиот дизајн. Во насока на 

истражувањето Hanel (2006), емпириските 

студии укажуваат дека малите и средните 

претпријатија не ги употребуваат ПИС на 

ист начин како што го прават тоа големите 

претприајтија. Најчесто малите 

претпријатија се соочени со финансиски 

бариери и ниски буџети одвоени за 

маркетинг па затоа на посветеноста кон 

ПИС најчесто се гледа како на инвестиција 

која ангажира дополнителни трошоци.  

 

Заклучок 

Во услови на извозна ориентираност и 

навлегување на нови пазари, значаен аспект 

за претпријатијата во земјоделско-

прехранбениот сектор е заштитата на ПИС. 

Нејзината употреба може да создаде 

конкурентската позиција преку градење на 

препознатлив бренд, право на 

ексклузивност и превенција од злоупотреба 

и имитација на производите и услугите. 

Развојот на новите технологии и 

зголемената конкуренција во индустријата, 

ја покрена потребата од зголемување на 

инвестиции во нематеријални средства и 

посветеноста кон ПИС. Преку инвестирање 

во диференцијација на производите и 

интелектуалната сопственост, 

претпријатијата можат да ги зголемат 

вредноста и приходите што произлегуваат 

од технологијата, производите и услугите. 

Сепак, кои права треба да се заштитат 

зависи од економските интереси и целните 

пазари на претпријатијата. Во основа, 

економските придобики од заштитата на 

ПИС можат да се реализираат доколку овие 

нематеријални срества се пласираат на 

пазарот и ефикасно се искористат. 
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ВЛИЈАНИЕ НА ФОЛИЈАРНОТО ЃУБРЕЊЕ СО ОРГАНСКИ ЃУБРИВА ВРЗ 
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Апстракт 

Основна цел на ова истражување е да се определи влијанието на фолијарното ѓубрење со 

органски ѓубрива врз приносот на компирот во Гевгелискиот регион. Опитот е поставен по 

случаен блок-систем, на алувијална почва со многу висока содржина на достапни форми на 

азот, фосфор и калиум. Изведуван е во текот на вегетациската 2013 година, во атарот на с. 

Негорци, Гевгелиско, со четири варијанти, три повторувања во дванаесет реда. Во секоја 

варијанта вклучени се по 90 растенија. Варијанти во опитот се: 1. Контрола (неѓубрена);  2. 

Хумустим; 3. Инграсамант фолијар и 4. Биофлор. Во текот на вегетативниот период се 

извршени три фолијарни третирања со 0,5 % раствор од наведените ѓубрива. По бербата на 

компирот и мерењето на приносот беше констатирано дека фолијарното ѓубрење и високата 

обезбеденост на почвата со достапни форми на азот, фосфор и калиум имаат позитивно 

влијание врз висината на приносот кај сите варијанти. Највисок принос од 38,71 t/ha е 

постигнат кај варијанта број 3, Инграсамант фолијар.   

Клучни зборови: компир, органски ѓубрива, фолијарно ѓубрење, алувијална почва. 

 

 

THE INFLUENCE OF FOLIJAR FERTILIZING WITH ORGANIC FERTILIZERS 

ON POTATO (Solanum tuberosum) YIELD IN THE GEVGELIJA AREA 
 

1Petrov P., Markoski M., Mitkova, Т 
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Republic of Macedonia 
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Abstract 

The basic goal of this research is to determine the influence of foliar fertilization with organic 

fertilizers over the potato yield in the Gevgelija region. The experiment was set according to random 

block-system, on fluvisol soil with high concentration of available forms of nitrogen, phosphorus and 

potassium. It was performed during the vegetation period of 2013, on the territory of the village of 

Negorci, near Gevegelija, with four variants and three repetitions in twelve rows. Each variant 

involves 90 plants in total. The experiment involves the following variants: 1. Control (Non-

fertilized); 2. Humustim; 3. Ingrasamant foliar, and 4. Bioflor. During the vegetation period, total of 

three treatments have been performed by foliar feeding with 0.5% solution of the above given 

fertilizers. Following the potato harvest and the measurements of the potato yield, it was concluded 

that the foliar fertilizing and the high concentration of available forms of nitrogen, phosphorus and 

potassium have positive effects over the quantity of the potato yield in all variants. The highest yield 

of 38.71 t/ha was achieved in the variant no. 3, Ingrasamant foliar.  

Key words: potato, organic fertilizers, foliar fertilizing, fluvisol soil. 

 

 

Вовед 

Земјоделското производство кое се потпира 

на употреба на органски ѓубрива во 

исхраната на растенијата, како и на 

неупотреба на хемиски средста за заштита 

на растенијата спаѓа во групата на органско 

земјоделско растително производство. 

Истото ги вклучува сите техники на 

земјоделско производство кои применуваат 

начин на добивање здрава храна, 

истовремено зачувувајќи ја животната 

средина. Како клуч за успешно 
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производство, овие техники своја потпора 

црпат од природната плодност на почвата. 

Почитувајќи ги биолошките циклуси и 

воспоставување на релативна биолошка 

рамнотежа во растителното производство, 

како краен продукт се добиваат рентабилни 

приноси кои се одликуваат со добар 

квалитет, а истовремено и одржување на 

еколошки чиста животна средина. 

Приносот и квалитетот на растенијата 

зависат од биолошките својства на 

различните растителни видови, 

климатските и почвените услови, начинот и 

нормата на наводнување, како и од 

правилната и контролирана исхрана. 

Исхраната на растенијата ќе даде целосни и 

позитивни резултати доколку ѓубривата се 

употребуваат во оптимални количества и во 

одреден временски период од вегетацијата. 

При тоа, за определување на точните 

количества ѓубрива потребно е да се 

познаваат и својствата на почвата. 

Имплементацијата на системот за контрола 

на плодноста на почвата е превентивна 

мерка за здравствено исправна храна [14].  

Компирот (Solanum tuberosum) спаѓа меѓу 

најважните и најинтензивните нивски 

култури во Р. Македонија. Поради  

богатиот и племенит хемиски состав, 

клубенот од компирот првенствено се 

искористува за исхрана на чоквекот, во 

помала мера за исхрана на добитокот, а 

голема примена наоѓа и во 

преработувачката индустрија. 

Компирот  има особено големи барања во 

поглед на својствата и плодноста на 

почвата. Најдобри приноси дава на плодни, 

длабоки, растресети почви, почви со лесен 

механички состав, богати со органска 

материја и со добар водно-воздушен 

режим. Со вакви својства се 

карактеризираат алувијалните почви, 

ливадските како и черноземите, додека кај 

тешките и збиени почви можна е појава на 

деформација на колубенот, слаб принос и 

лош квалитет [7]. 

Фолијарната исхрана претставува примена 

на водорастворливи ѓубрива, директно 

преку листот. Фолијарните ѓубриња многу 

бргу се асимилираат во растенијата, и 

најчесто се користат како дополнителна 

прихрана на растенијата [19] и како 

алтернативна прихрана во услови кога 

растенијата покажуваат најголеми потреби 

за хранливи материи или во случаи на 

дефицитарна плодност на почвата [19].  

Употребата на фолијарни ѓубрива во 

земјоделството е сè повеќе распространета 

и тие се еколошки прифатени и целно 

насочени, бидејќи за разлика од почвените 

ѓубрива тие директно се усвојуваат во 

организмот во ограничени количества [17]. 

Ефикасноста од фолијарните ѓубриња се 

проценува врз основа на усвојувањето и 

достапноста на елементите намалувањето 

на фитотоксичноста, дефицитот, влијанието 

на физиолошките процеси и врз приносот и 

квалитетотот на културата [10], [19]. 

 

Материјал и методи 

Научно- истражувачкиот опит е поставен 

во атарот на с. Негорци, Гевгелија (Р. 

Македонија) со GPS координати 41.183087 

и 22.477681 на површина која со години 

наназад е користена за градинарско 

производство, при што интензивно е 

ѓубрена со минерални и органски ѓубрива. 

Површината е обезбедена со систем за 

наводнување од сопствен бунар, а  релјефот 

е рамен. Големината на опитната парцела 

изнесува 64,8 m2. 

Во истражувањето е вклучена културата 

компир (Solanum tuberosum), сорта 

volumnia. Опит е спроведен во текот на 

вегетациската 2013 година, по општо 

прифатените норматативи и методи за  

поставување полски опити [16]. Опитот е 

поставен по случаен блок- систем во 4 

варијанти и 3 повторувања во 12 реда со 

должина од  9 m. Растојанието на садење 

изнесува 0,6 m ред од ред и 0,3 m во редот. 

Клубените се садени во отворени бразди на 

длабочина од 8-10 cm. Фолијарната 

апликација на ѓубривата е извршена со 0.5 

% воден раствор од ѓубривата, со помош на 

грбна прскалка на секои 15 дена, три пати 

во текот на вегетацијата. Апликацијата на 

ѓубривата е направена околу 30 дена по 

расадување, односно при оформена 

адекватна лисна маса. Во текот на 

вегетацијата, извршено е некoлкукратно 

браздово наводнување со оптимална норма 

на залевање и неколкукратно окопување на 

културата, а бербата на компирот е 

извршена рачно на 21.06.2013 година. При 
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бербата, вршено е и мерење на приносот 

одделно по варијанти и повторувања. 

Варијанти во опитот се: 

1. Контрола (варијанта без примена 

на агротехничка мерка ѓубрење) 

2. Варијанта со примена на 

фолијарно ѓубриво ХУМУСТИМ 

3. Варијанта со примена на 

фолијарно ѓубриво 

ИНГРАСАМАНТ ФОЛИЈАР 

4. Варијанта со примена на 

фолијарно ѓубриво БИОФЛОР 
Ѓубривото од втората варијанта Хумустим 

е категоризирано во групата на органски 

ѓубрива и се одликува со следните хемиски 

својства: вкупна органска материја= 

58,63%, вкупна сува материја= 12,38%, 

хумински киселини= 20,40%, фулво 

киселини= 2,15%, N=3,00%, P2O5 = 

1,02%, K2O= 7,92%, Ca= 3,70%, Mg= 1,03%. 

Хемиските својства на ѓубривото се дадени 

во декларацијата од производителот. 

Третата варијанта е со примена на 

фолијарното ѓубриво Инграсамант фолијар, 

кое спаѓа во групата на органо – минерални 

ѓубрива и според декларацијата од 

производителот се одликува со следните 

хемиски својства: N= 0 g/l, P2O5 =130 g/l, 

K2O =130 g/l, ME во хелатна форма, 

растителни екстракти  0,005 g/l. 

Кај четвртата варијанта применето е 

органското ѓубриво Биофлор и според 

декларацијата од производителот се 

одликува со следните хемиски својтва: pH 

= 7,93 , органскa материja = 45,00%, сува 

материја = 27,00%, N = 1,80%,  P2O5 = 0, 42 

%, K2O = 0, 33%, Ca = 0,10%, Mg = 0,03%, 

Fe = 0,002%, Cu = 0,002%, Mn = 0,0008%, 

Zn = 0,0001% ) 

Пред поставувањето на опитот земени се 

просечни проби на длабочина од 0-20 и 20-

40 cm за определување на дел од хемиските 

својства на почвата, а определувањето 

опфаќаше: 

  pH-реакцијата на почвен раствор 

(во H2O и N KCl), определена 

потенциометриски со pH-метар, со 

комбинирана стаклена и каломелова 

електрода[1]. 

 содржината на карбонати 

определена со Scheiblar калциметар 

со помош на 10% HCl [9].  

 содржината на органски јаглерод и 

хумус, определени според метод на 

Kotzmann [1] 

 содржината на вкупен азот, 

определена според метод на Tjurin 

[1]. 

 содржината на физиолошки 

достапни форми на азот, определена 

според метод на Tjurin и Kononova 

[1].  

 содржина на физиолошки достапни 

форми на фосфор, определена 

според AL-метод и отчитување на 

спектрфотометар [1].   

 содржината на физиолошки 

достапни форми на калиум 

определена според AL-метод и 

отчитување на пламенфотометар 

[19].  

 определување на хидролитичката 

киселост и сумата на атсорбирани 

базични катјони во бескарбонатни 

почви според метод на Kappen [9]. 

 пресметување на капацитетот на 

атсорпција на катјони и на степенот 

на заситеност на почвата со базични 

катјони [9]. 

 определување на засоленоста на 

почвата по препораки на [12]. 

Резултати и дискусија 

Компирот е култура која има особено 

големи барања во поглед на структурата и 

плодноста на почвата. Најдобри приноси 

дава на плодни, растресити, длабоки и 

богати со органска материја почви, со 

добри водно- воздушни својства. Во поглед 

на механичкиот состав на почвата, 

компирот бара почви со лесен механички 

состав.  

Развојот и плодоносењето на компирот, 

често пати е условено од  pH- реакцијата на 

почвата. За нормален раст и развој и 

поволни приноси, најдобро е реакцијата на 

почвата да биде од 5,00 до 6,00.  Како 

екстремни реакции на pH вредноста на 

почвата се сметаат  pH помала 4,5  и pH 

поголема од 7,5 [3]. Нашите испитувања за 

реакцијата на почвениот раствор покажаа 

дека истата е за некој степен повисока од 

оптималната реакција, но сепак не ги 

надминува екстремните вредности.  
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Табела 1. Хемиски својства на почвата 

Table 1. Chemical properties of the soil 

Длаб. 

Depth     

(cm) 

pH % 

Достапни форми во 

Available forms  

mg/100 g почва/soil 

 

eq.mmol/100g  
% 

 

dS/

m 

H2O 
N 

KCl 
CaCO3 

Хумус 

Humus 

Вк. N 

Total 

N 

N P2O5 K2O H* S* T* V* ЕС 

0-20 
7,35 6,71 

0,00 3,30 0,20 
13,61 126,00 65,35 

1,39 41,64 43,03 96,77 0,57 

20-40 
7,40 6,73 

0,00 2,61 0,16 
12,44 122,33 64,28 

2,45 57,01 59,44 95,91 0,34 

Просек 
7,38 6,72 0,00 2,96 0,18 13,03 124,17 64,82 1,92 49,33 51,24 96,34 0,46 

 

 

Почвата се одликува со неутрална pH 

реакција,  и е средно хумусна. Почвата се 

карактеризира со висок капацитет на 

атсорпција (> 30 eq.mmol/100g апсолутно 

сува почва и голема заситеност на почвата 

со базични јони (Ca и Mg над 90%). 

Резултатите добиени од истражувањата за 

засоленоста на почвата, според 

препораките на [12], каде во предвид се 

зема текстурната класификација на почвата 

и степенот на засоленост, покажаа дека 

почвата е езасолена.  

Од добиените вредности за хранливите 

елементи можеме да констатираме дека во 

почвата е присутен огромен дисбаланс на 

хранливиот режим, односно на содржината 

на физиолошки достапните хранливи 

елементи. Содржината на основните три 

макробиогени елементи е релативно 

висока, а особено е алармантна состојбата 

со фосфорот. Според [3] за производство на 

меркантилен компир односот на NPK треба 

да биде 1 :1,5-2: 2,4-3. 

Компирот како култура многу добро 

реагира на ѓубрењето. Високи и квалитетни 

приноси се постигнуваат со примена на 

комбинирано ѓубрење со органски и 

минерални ѓубрива. За добивање на принос 

од 30 t/ha потребно е да се обезбедат 150 kg 

азот, 180 kg фосфор, 240 kg калиум и 90 kg 

калциум. [3] Примената на почвените 

ѓубриња би имало негативен ефект и уште 

повеќе би ја влошила моменталната 

плодност на почвата и негативно ќе влијае 

врз другите компоненти на животната 

средина. Поради крајната цел во 

растителното земјоделско производство 

(добивање повисоки приноси кои ќе се 

карактеризираат со подобар квалитет), 

задоволувањето на овие потреби со 

истовремено одржување на чиста животна 

средина би се постигнало само со примена 

на фолијарни ѓубрива и одгледување 

култури на кои првенствено би им 

одговарале останатите почвени својства 

[10]. 

 

Табела 2. Принос на компир изразен во kg  по варијанти и повторување, просек по 

растение, t/ha  и индексен показател 

Table 2. Yeld of potato kg, t/ha and index indicator 
Варијанта 

Variant 

Повторување 

Repetition 

Вк.принос 

по варијанта 

Total crop 

variation  

(kg) 

Просек по 

растение 

 Average 

per plant  
(kg) 

Принос 

Yeald 

 (t/ha) 

Индекс 

Index 

% I II III 

 1 15,41 16,33 16,26 48,00 0,5333 29,48 100,00 

2 19,43 20,46 20,66 60,55 0,6728 37,19 126,15 

 3 20,02 21,33 21,68 63,03 0,7003 38,71 131,31 

4 16,61 17,20 16,54 50,35 0,5594 30,93 104,92 

                         LSD 0,05= 1.1890                                    LSD 0,01= 1,7299 
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Во табела бр.2 презентирани се присечните 

вредности на приносот од компирот во 

опитот. Од добиените вредности може да се 

констатира следното: 

Приносите кај сите варијанти во опитот се 

релативно високи со околу 30 t/ha. 

Највисок принос е добиен кај варијантата 

број 3, со примена на фолијарното ѓубриво 

инграсамант фолијар и тоа од 38,71 t/ha 

што е за 9,23 t повеќе од контролната 

варијанта, кај која не е применета 

агротехничката мерка ѓубрење; 

Висината на приносот и кај другите 

варијанти не е занемарлива. Кај варијанта 

број 2 хумустим постигнат е принос од 

37,19 t/ha, а нешто послаб принос во однос 

на контролната варијата има кај четвртата 

варијанта Биофлор и тоа од 30,93 t/ha; 

Ако масата на приносот ја преведеме во 

индексни показатели споредено со 

контролната варијанта, кај варијантата број 

3 имаме зголемување на приносот за 

31,31%, кај варијантата број 2 

зголемувањето е за 26,15%, додека најмало 

зголемување на приносот во однос на 

контролната варијанта е забележано кај 

варијантата број 4 од 4,92%;  

Врз основа на добиените резултати од 

спроведениот LSD тест, статистички 

значајна оправданост за двете нивоа на 

тестирање (0,05 и 0,01) е констатирана кај 

сите варијанти. 

Зголемувањето на приносот кај варијантите 

2 и 3 се одликува со голема економска и 

статистичка оправданост, додека 

варијантата број 4 е со значително помала 

оправданост; 

На алувијалната почва добиен е многу 

висок принос на компир и без примена на 

агротехничка мерка ѓубрење и тоа од 29,48 

t/ha, што е од големо значење во практиката 

и се потврдува значењето на овој почвен 

тип за земјоделското производство, 

посебно за поледелското производство; 

Интерпретираните податоците од Табелата 

2 за приносите на компир кај сите 

варијанти се релативно високи споредено и 

со литературните податоци за приносите на 

компир во Р. Македонија. Така на пример 

[2] истакнуваат дека просечниот принос на 

компир во Р. Македонија изнесува 16,2 t/ha 

но истите автори истакнуваат  дека со 

организирано производство, приносите би 

достигнувале и до 50 t/ha. 

Заклучок 

Врз основа на добиените податоци од 

истражувањето и теоретските основи од 

други автори, може да се донесат следните 

заклучоци: 

Во услови на висока плодност на почвта со 

хранливи елементи, утврдена со претходно 

спроведување на почвените анализи, 

примената на ново произведените 

еколошки фолијарни ѓубрива во чиј состав 

покрај макробиогените елементи влегуваат 

и неопходните микробиогени елементи и 

растителни екстракти, овозможува високи 

рентабилни приноси, истовремено 

одржувајќи еколошки чиста почвена 

средина, како и оптимално и економски 

оправдано производство на компир. 

Примената на фолијарните ѓубрива во 

претходно утврдените почвени услови кај 

приносот од компирот има позитивно 

влијание. Приносите на компир кај сите 

варијанти се околу 30-40 t/ha. 

Забележително висок принос е добиен кај 

варијантата 3 (инграсамант фолијар, 38,71 

t/ha), односно за 9,23 t повеќе од 

контролната (неѓубрена) варијанта кај 

којашто просечниот принос изнесува 29,48 

t/ha. Кај оваа варијанта зголемувањето на 

приносот во однос на контролната 

варијанта е за 31,31%. Кај втората 

варијанта (хумустим), просечниот принос 

изнесува 37,19 t/ha, додека кај четвртата 

варијанта (биофлор) 30,93 t/ha. 
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ПРИНОС И КВАЛИТЕТ КАЈ ХИБРИДИ ПЧЕНКА ОД FAO300 И FAO700 ГРУПА НА 

ЗРЕЕЊЕ 
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Апстракт  

Приносот и квалитетот кај пченката, покрај од условите на одгледување, зависи и од типот на 

хибридот и неговата адаптација во одреден реон, согласно должината на вегетативниот период. 

Во овие истражувањата е испитуван приносот и квалитетот на пет хибриди пченка PKB323, 

NSSC333, ZPSC704, NS721, NS770, одгледувани во Овчеполието во близина на Штип.  

Добиените резултати за приносот на зрно се во согласност со досегашните истражувања во однос 

на остварен принос според FAO групата на зреење, односно хибридите со подолга вегетација се 

со повисоки приноси. Најмал остварен просечен принос од двете години покажа хибридот NSSC 

333 (4,05 t/ha), a најдобар хибрид, со најголем остварен просечен принос беше хибридот NS 721 

(14,05 t/ha). Во 2009 год. просечниот принос од сите хибриди изнесува 9,3 t/ha, а во 2010 год. 

изнесува 9,2 t/ha.  

Во однос на квалитетот на зрното, најмногу безазотни екстрактивни материи (БЕМ) во 2009 се 

добиени кај PKB 323 (72,1%), а во 2010 кај ZPSC 704 (72,5%).  Белковините во двете години 

најмногу беа застапени во зрното на  NS 721 (8,9%), а маслата кај NSSC 333 (3,4%) во 2009, 

односно кај PKB 323 (3,6%) во 2010 година.  

Key words: пченка, принос, хибриди, ФАО300, ФАО700  

 

YIELD AND QUALITY OF FAO300 AND FAO700 MAIZE HYBRIDS  
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Abstract  

The yield and quality of maize, depends of the growing conditions, type of hybrids, as well their 

adaptation in growing area regarding vegetation period. In this research, have been evaluated the yield 

and quality of five maize hybrids PKB323, NSSC333, ZPSC704, NS721, NS770, growing in Shtip 

area.Received results for grain yield, corresponds to other investigations, where hybrids with longer 

vegetative period (bigger FAO group of maturity), have higher yield. Smallest average grain yield 

shows the hybrid NSSC 333 (4.05 t/ha), while the largest shows NS 721 (14.05 t/ha). In 2009, average 

yield of all hybrids was 9.3 t/ha, while in 2010, the total average yield was 9.2 t/ha. Regarding quality 

properties of the grain, in 2009, PKB 323 shows biggest percentage of total sugars (72.1%), compared 

with other hybrids. In 2010, it was ZPSC 704 (72.5%). In both years, the biggest protein content was 

determined in NS 721 (8.9%). The biggest oil content was received in NSSC 333 (3.4%) and PKB 323 

(3.6%).  

Key words: maize, grain yield, hybrids, FAO300, FAO700  
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Вовед 

Пченката е една од најзначајните житни 

култури во светски рамки, која потекнува од 

Централна Америка, а потоа е пренесена во 

Европа и на другите континенти. Денес 

поради нејзината прилагодливост за 

одгледување во различни агроеколошки 

услови, оваа култура се одгледува во целиот 

свет. По засеани површини во светски 

размери, го зазема третото место, после 

пченицата и оризот (Colbashy et al. 2010). 

Оваа култура се одликува со најголем 

биолошки потенцијал на родност и спаѓа во 

групата на растенија со најголемо 

производство на органска материја по 

единица површина. 

Приносот на зрно во горната граница се 

движи и до 25 t/ha, а приносот на зелена маса 

во фаза на млечна зрелост изнесува над 100 

t/ha (Jeftic, 1992). 

Вкупните површини под пченка изнесуваат 

над 140 милиони хектари, со вкупно 

производство од над 600 милиони тони и 

просечен принос од околу 4300 kg/ha. 

Најголем производител на пченка според 

површините и вкупното производство се 

САД. Тие произведуваат над 239 милиони 

тони, или околу 40% од вкупното 

производство со над 29 милиони хектари. 

Географската положба на Република 

Македонија и овозможува да биде дел од 

земјите во кои се одгледува пченката, но 

просечните приноси се движат околу 4.000 

kg/ha. Вака нискиот просечен принос на 

пченка по единица површина, кај нас се 

должи на неколку причини и тоа: употреба 

на нехибридно семе, несоодветна 

агротехника, отсуство на системи за 

наводнување и неправилен избор на 

хибриди за одреден реон (Бошев, 2002). 

Доколку се елиминираат наведените 

ограничувачки фактори, производството на 

оваа култура во Р. Македонија може да биде 

поголемо, а особено е значајно правилното 

одредување на потенцијалот на хибридите 

за одредени реони. Зависно од реонот на 

одгледување, одредени хибриди различно 

реагираат, што пред сѐ, се рефлектира на 

приносот. 

Поради овие причини, соодветниот избор на 

хибридите, понекогаш би можело да биде 

најзначајниот фактор за подобрување на 

приносите, со што максимално ќе се 

искористи генетскиот потенцијал на 

одделните генотипови во одделни реони. 

Од тука, целта на ова истражување беше 

испитување на приносот и квалитетот на 

некои хибриди пченка со рана и средно-

доцна должина на вегетација во условите на 

Штипскиот дел од Овче Поле. 

 

Материјал и методи 

Во двегодишни испитувања (2009 и 2010 

година) анализиран е приносот и квалитетот 

на два хибрида пченка од FAO300 и три 

хибрида од FAO700 групата на зреење. 

Опитите беа поставени на површини во 

околината на с. Врсаково, во Штипскиот дел 

на Овче Поле. Како материјал се користени 

PKB323, NSSC333, ZPSC704, NS721 и 

NS770, селекции на Institut PKB – Beograd, 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo - Novi Sad и 

Institut za kukuruz - Zemun Polje.  

Опитите беа поставени во три повторувања, 

во парцели со 5 редови, чија должина 

изнесуваше 10 m. Растојанието помеѓу 

редовите беше 70 cm, а во редот 20 cm за 

FAO300, односно 28 cm за FAO700, со што 

е добиен склоп од 70.000 раст./ха за раните 

хибриди, односно 50.000 раст./ха за средно-

доцните хибриди. Во текот на 

одгледувањето е применета стандардна 

агротехника за пченка, а во критичните фази 

на развој на пченката опитите беа 

наводнувани. Наводнувањето е извршено во 

четири наврати во фазите на интензивен 

пораст, пред метличење, метличење и 

налевање на зрното, со залевна норма од 30 

l/ha. 

Во фазата зрелост на растенијата, извршено 

е броење на кочаните по растение на 

централните три реда, а останатите 

елементи се одредени во лабораторија со 

претходно земање примероци за 
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лабораториски мерења. За лабораториските 

мерења, по случаен избор се одбрани по 20 

растенија од централните редови на секој 

хибрид. 

Добиените резултати статистички се 

анализирани со ANOVA методот на анализа 

на варијанса, а меѓусебните разлики кај 

испитуваните хибриди, со Tukey-ев тест. 

 

Резултати и дискусија 

Климатски услови на реонот 

За правилна оцена на приносот и квалитетот 

на добиеното производство, беа 

анализирани податоците обезбедени од 

Метеоролошка станица во Штип при 

УХМР, за температурата на воздухот и 

врнежите во тек на вегетацијата на пченката. 

Податоците за средно-дневни температури 

на воздухот во периодот на вегетација на 

пченката од Мај до Септември, се 

прикажани на графиконите 1 и 2.  

 

 
Графикон 1 - Среднодневни температури 

во тек на вегетацијата во 2009 год. (°С) 

Графикон 2 - Среднодневни температури 

во тек на вегетацијата во 2010 год.(°С) 

 

Според податоците за температура  во 

период за 2009 и 2010 година, пченката ја 

има потребната сума топлински единици за 

нормално одвивање на вегетацијата. 

Среднодневните мерења покажуваат 

приближно исти средномесечни 

температури за двете години, со 

отстапувањe од  1-2°С. 

Во графиконите 3 и 4, се прикажани 

врнежите во периодот на вегетација на 

пченката од Април до Септември. 

Количеството на врнежи за 2009 год. во 

периодот на вегетација (Април-Септември) 

изнесува 249,6 mm. Најголема количина на 

врнежи е забележана во Август (75,9 mm), а 

најмала во Јули (10,0 mm). Врнежите кои се 

забележани во Април и Мај, овозможиле 

нормално започнување на процесот на 

‘ртење и никнење на растенијата. 

Количеството на врнежи за 2010 год.во 

периодот на вегетација изнесува 226,7 mm. 

Најголема количина на врнежи е забележана 

во Јуни (66,5 mm), а најмала во Август (16,6 

mm). Количеството на врнежи во Април 

изнесува 55,9 mm. Во овој месец, поточно 

средината и крајот на Април е извршена 

сеидбата на пченка, кога има доволно 

почвена влага, за нормално одвивање на 

процесот на ’ртење и никнење и почетен 

раст на растенијата. 
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Графикон 3 – Месечни врнежи во 2009 (mm) Графикон 4 – Месечни врнежи во 2010 (mm) 

 

Принос на зрно  

Зрното од пченка е главниот производ 

поради кој се одгледува оваа култура, освен 

при нејзина сеидба за силажа, каде се 

користи целото растение. Приносот на зрно 

по единица површина во прв ред е условен 

од генетскиот потенцијал на хибридот, а 

потоа од почвено-климатските услови и 

агротехничките мерки. Приносот на зрно е 

најзначајниот елемент, кон кој се насочени 

сите агромерки, со цел добивање на што 

повисок принос по единица површина. 

Кај сите автори кои работеле на оваа тема, 

заклучок е дека како резултат на промените 

кај елементите кои го одредуваат приносот, 

како и морфолошките промени на 

растенијата настанати под влијание на 

сушата, приносот може да се намали од 50 

до 100% (Dragovič at al., 1997, Tomov at al., 

1997, Djevič and Miodragovič, 1998). Од ова 

е јасно дека водата е прв и основен фактор 

за добивање на високи и стабилни приноси  

на зрно од пченка. 

Во овие истражувања, водата не се јавува 

како лимитирачки фактор за добивање 

високи и стабилни приноси пченка. Кај сите 

хибриди реагирано е со интервентни 

залевања во критичните фази од развојот на 

растението. 

Климатските услови кои владеат во 

вегетациониот период на пченката во текот 

на 2009 и 2010 год. се скоро идентични, а 

разликите кои се јавуваат во приносите 

произлегуваат, пред се, од потенцијалот на 

хибридот во овој регион. 

Според изнесените податоци во табелата 1, 

може да се види дека хибридите од FAO 300, 

односно хибридот PKB 323 и хибридот NS 

SC 333, имаат помал просечен принос од 

хибридите од FAO 700. Во ова истражување 

резултатите од приносот на зрно се во 

согласност со досегашните истражувања во 

однос на остварен принос според FAO 

групата на зреење. Констатирано е дека во 

поволни услови на одгледување, хибридите 

со подолга вегетација се поприносни 

(Бошев, 2002). 

 

Табела 1 – Принос на зрно (t/ha) 

 FAO300 FAO700 

Хибрид PKB 323 NSSC 333 ZPSC 704 NS 721 NS 770 

2009 год. 

Просек 
7,1 4,2 13,2 13,6 8,4 

2010 год. 

Просек 
6,4 3,9 12,1 14,5 8,9 

Просек за 

две години 
6,75 4,05 12,65 14,05 8,65 

2009 год. 

Просек 
5,65 11,17 
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2010 год. 

Просек 
5,15 11,8 

Просек за 

две години 
5,4 11,8 

2009 год. 

Просек 
9,3 

2010 год. 

Просек 
9,2 

 

Во 2009 год. просечниот принос кај 

хибридите од FAO 300 изнесуваше 5,65 t/ha, 

а кај хибридите од FAO 700 - 11,7 t/ha. Во 

2010 год. се добиени слични резултати, 

односно просечниот принос кај хибридите 

од FAO 300 изнесува 5,15 t/ha, а кај 

хибридите од FAO 700 просечниот принос 

на зрно изнесува 11,8 t/ha. 

Според овие резултати јасно може да се 

види разликата во приносот помеѓу 

хибридите од пораните и подоцните групи 

на зреење. 

Кај хибридот NSSC 333 е констатиран 

најнизок принос од 4,2 t/hа во 2009 год. и 3,9 

t/hа во 2010 год. Кај хибридот PKB 323 е 

констатиран значително поголем принос во 

споредба со хибридот NSSC 333, во групата 

на хибриди со покуса вегетација. Во 2009 

год. хибридот PKB 323 има остварен 

просечен принос од 7,1 t/ha, а во 2010 год. 

6,4 t/ha. 

Кај хибридот NS 721 е констатиран највисок 

принос од 13,6 t/ha во 2009 год. и 14,5 t/hа во 

2010 год. Втор хибрид по остварен принос е 

хибридот ZPSC 704. Во 2009 год. приносот 

изнесува изнесува 13,2 t/ha, а во 2010 год. 

изнесува 12,1 t/ha. Најнизок принос од 

хибридите од FAO 700 e констатиран кај 

хибридот NS 770,8,4 t/ha во 2009 год. и 8,9 

t/ha во 2010 год. 

Најмал остварен просечен принос од двете 

години има хибридот NSSC 333 (4,05 t/ha), a 

најдобар хибрид, со најголем остварен 

просечен принос од двете години е хибридот 

NS 721 (14,05 t/ha). Во 2009 год. просечниот 

принос од сите хибриди изнесува 9,3 t/ha, а 

во 2010 год. изнесува 9,2 t/ha. 

Добиените резултати од просечните 

вредности од двете години се статистички 

обработени, а резултатите се прикажани во 

табелите 2 и 3. 

Во табелата 2, може да се согледа 

влијанието на изворот на варирање врз 

приносот на зрно. 

 

Табела 2 - Влијание на изворот на варирање врз приносот 

Извор на варирање Df 
Принос на 

зрно 

Повторување 2 0.07 

Генотип 4 0.15 

Година 1 102.37** 

Интеракција Генотип * Година 4 1.03 

Грешка 18 0.06 

 

Според добиените резултати, генотипот и 

интеракцијата помеѓу генотипот и годината, 

не покажале влијание, додека годината 

влијаела врз приносот на зрно. 

При обработка на резултатите со Тukey-

евиот  тест, добиени се разликите помеѓу 

генотиповите, во однос на приносот. 

Според резултатите од табела 3, може да се 

види дека во однос на приносот на зрно, сите 

генотипови покажаа меѓусебни статистички 

значајни разлики во 95% случаеви, односно 

на ниво од 0,05. 
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Табела 3 - Статистичка разлика помеѓу генотиповите во однос на приносот 

Генотип Принос на зрно 

PKB 323 6.75b 

NSSC 333 4.05a 

ZPSC 704 12.65e 

NS 721 14.05d 

NS 770 8.65c 

 

Квалитетни својства на зрното 

Зрното е главниот производ поради кој се 

одгледува пченката. Хемискиот состав на 

зрно од пченка зависи од хибридот, 

климатските услови во реонот и 

применетата агротехника. Зрното, главно се 

состои од: вода, безазотни екстрактивни 

материи (шеќери), белковини, масти, 

целулоза, минерални материи (пепел) и 

витамини. 

Водата се наоѓа во границите од 10 до 14%, 

додека содржината над 15% се смета за 

неповолна, бидејќи зрното тешко се чува. 

Безазотните екстрактивни материи (БЕМ) во 

зрното се наоѓаат од 64 до 78% и главно се 

сместени во ендоспермот. Најголем процент  

отпаѓа на скробот, а остатокот на други 

попрости шеќери, кои се наоѓаат во форма 

на амилодекстрини, гликоза и сахароза. 

Белковините во зрното се застапени со 7 – 

11%, со многу слаб аминокиселински 

состав, мала содржина на есенцијални 

аминокиселини. Над 80% од белковините се 

наоѓаат во ендоспермот, а 20% во ’ртулецот. 

Целулозата (сурови влакна) е сместена во 

плодовата и семената обвивка во количество 

од 2,0 до 2,5%. Мастите претежно се наоѓаат 

во ’ртулецот во количество од 3 до 6%. 

Поради високата содржина на масло, 

пченката е интересна суровина за 

производство на висококвалитетно масло за 

јадење. 

Минералните материи го сочинуваат 

пепелот кој се движи во границите од 0,9 до 

1,5%. Тие, главно, се наоѓаат во обвивката 

на плодот. Витамините, главно се наоѓаат во 

'ртулецот, а помалку во останатите делови 

на зрното. Од витамините се застапени: B, E, 

K, PP и др. 

Постојат повеќе истражувања, во кои се 

констатирани промени во квалитетот на 

зрното, во зависност од одгледувањето во 

влажни, односно сушни услови и во 

зависност од особините на хибридот. 

Според Николаева (1955), (цит. Јефтиħ, 

1977), процентот на шеќери во услови на 

недостиг на вода се намалува, а содржината 

на белковините и маслата се зголемува. 

Во овие истражувања, најголем процент на 

белковини е констатиран кај хибридот NS 

721, кој во 2009 год. изнесуваше 8,9%, а во 

2010 год. 9,1%. Најмал процент во 2009 год. 

е забележан кај хибридот NSSC 333 (7,4%), 

а во 2010 год. кај ZP SC 704 (7,4%). Овој 

хибрид, покажа најголема содржина на 

скроб (72,5%) во 2010 год., а најмалата 

содржина е забележана кај NS SC 333 - 

71,5%. 

Во 2009 год., најголем процент на масло 

имаше хибридот NSSC 333 (3,4%), а најмал 

процент хибридот NS 770 (3,0%). Во 2010 

год. најголем процент на масло во зрното 

има хибридот PKB 323 (3,6%), а најмал 

процент на масло има хибридот NS 770 

(2,8%). 

 

Табела 4 - Хемиски состав на зрното во 2009 год. (%) 

Генотип Белковини Масла БЕМ Влажност 

PKB 323 7.9 3.3 72.1 12.6 

NSSC 333 7.4 3.4 70.1 12.3 

ZPSC 704 7.6 3.2 71 12.9 

NS 721 8.9 3.2 70.6 11.7 
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NS 770 7.9 3 71.2 11.3 

Табела 5 - Хемиски состав на зрното во 2010 год. (%) 

Генотип Белковини Масла БЕМ Влажност 

PKB 323 7.8 3.6 72 12.3 

NSSC 333 7.5 3.2 71.5 12.4 

ZPSC 704 7.4 3.4 72.5 13.3 

NS 721 9.1 3.1 71.6 11.6 

NS 770 8 2.8 72 11.5 

 

Заклучоци 

Во ова истражување се анализирани пет 

хибриди пченка од две FAO групи на 

зреење, одгледувани во Овчеполскиот 

регион, во текот на 2009 и 2010 год. Врз база 

на добиените резултати, може да се заклучи 

следното: 

Климатските услови кои владееле во 

вегетациониот период на пченката во текот 

на 2009 и 2010 год. можат да се оценат како 

поволни за оваа култура. Растението ја има 

потребната топлина за нормално одвивање 

на вегетацијата. Просечната месечна 

температура во Април 2009 год. изнесува 

13,7°С, а во 2010 год. - 13,5°С. Количината 

на врнежи во овој месец во првата година од 

истражувањата. изнесуваат 31,8mm, а во 

втората - 55,9mm. Врз основа на овие 

податоци, може да се каже дека во периодот 

на сеидбата на пченката, почвата имала 

доволна количина влага за нормално 

одвивање на процесот ’ртење и 

поникнување. Ваквите услови 

овозможуваат растенијата нормално да ги 

започнат почетните фази на развој. Доволна 

количина на врнежи во периодот на 2009 

год. имало во месеците Мај, Јуни и Август, 

што поволно се одразило на хибридите од 

пораната група на зреење, со што овие 

хибриди имаат повисок принос во 2009 год., 

во споредба со 2010. Во 2010 год. најголема 

количина на врнежи има во периодот на 

Јуни, кога температурата е повисока, а 

потребата за вода е поголема. Недостаток на 

влага се појавува кон крајот на Мај, а 

продолжува во Јули и Август. Потребата за 

вода е надополнета со периодични залевања. 

Приносот на зрно, како најзначаен елемент 

поради кој се одгледува оваа култура, 

варира во широки граници од 3,9 t/ha кај NS 

SC 333 до 14,5 t/ha кај NS 721. Со ова само 

се потврдува дека хибридите со покуса 

вегетација имаат помал принос од 

хибридите со подолга вегетација. 

Просечниот принос на зрно во текот на 

двете години нема значајни разлики. Кај 

хибридите од FAO 300, просечниот принос 

во 2009 год. изнесуваше 5,65 t/ha, а во 2010 

год. - 5,15 t/ha. Кај хибридите од FAO 700 

просечниот принос во 2009 год. изнесува 

11,7 t/ha, а во 2010 год. изнесува 11,8 t/ha. 

Остварениот просечен принос во 2009 год. 

изнесува 9,3 t/ha, а во 2010 год. изнесува 9,2 

t/ha. 

Хибрид со најголем остварен просечен 

принос и во двете години е хибридот NS 721, 

кој во 2009 год. покажа принос од 13,6 t/ha, 

додека во  2010 год. - 14,5 t/ha. 

Хемискиот состав на зрното зависи од 

својствата на генотипот и условите на 

одгледување. Најголема содржина на 

белковини е добиена кај хибридот NS 721 

како средно-доцен хибрид, и тоа 8,9 % во 

2009 год., односно 9,1 % во 2010 год. 

Содржината на скроб беше најмала кај 

NSSC 333 (во 2009 год. – 70,1 %, а во 2010 

год. - 71,5 %), додека најголема содржина на 

скроб во 2009 год. е добиена кај хибридот 

ZPSC 704 - 72,5 %, a во 2010 год. кај PKB 

323 (72,1 %). Хемискиот состав зависи, како 

од својствата на хибридот, така и од 

условите на одгледување. 

Во Овчеполскиот регион, може со успех да 

се одгледуваат сите испитувани генотипови, 

но во услови на наводнување, предност 
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треба да се даде на хибридите со подолга 

вегетација, односно хибридите ZPSC 704 и  

NS 721. 
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Apstrakt 
Kvalitetniot rasad ovozmo`uva navremeno dobivawe na proizvod podgotven za 
proda`ba i postignuvawe visok kvalitet na proizvodite. Ottuka, se ocenuva deka, 
ispituvaweto na vlijanieto na nekoi supstrati vrz kvalitetot na rasadot na cvetni 
kulturi e od osobeno zna~ewe za vkupnoto proizvodstvo. So cel da se utvrdi 
vlijanieto na nekoi supstrati vrz kvalitetot na rasadot od Petunia hybrida grandiflora 

hort., napraveni se dvegodi{ni ispituvawa. Koristeni se dva tipa na supstrati: 

Floradur B fine i Floradur B special, proizvod na germanskata firma Floragard. Za 
kontrola e koristen supstrat koj tradicionalno se upotrebuva i se podgotvuva vo 

JP „Parkovi i zelenilo”-Skopje. Vo soglasnost so metodikata na rabota i celta na 
istra`uvaweto, analizirani se slednive biometri~ki parametri: masa na rastenie, 
masa na koren, masa na listovi, broj na razgranuvawa i broj na listovi. Dobienite 
rezultati statisti~ki se analizirani i testirani so LSD testot na nivo od 0,05 i 
0,01. Spored dobienite vrednosti, rasadot od Petunia hybrida grandiflora hort. koj e 
proizveden vo gotovi supstrati e pokvaliteten od rasadot proizveden vo supstrat 
koj tradicionalno se koristi vo JP „Parkovi i zelenilo”-Skopje. Imeno, masata na 
restenijata i masata na listovite e za sedum pati pogolema vo sporedba so 
kontrolata. Masata na korenot e za ~etiri pati pogolema vo sporedba so 
kontrolata. Brojot na listovi kaj ispituvaniot rasad, poka`uva okolu dva pati 
pogolemi vrednosti vo odnos na kontrolata. Za odbele`uvawe e deka kaj kontrolata 
nema{e razgranuvawa, dodeka kaj ostanatite varijanti se zabele`ani od 3 do 6 
razgranuvawa na rasadot. 

Klu~ni zborovi: cvetna kultura, kvalitet, parametri, Floradur B fine, Floradur B 

special .   
 

EXAMINATION OF SUBSTRATES IN THE PRODUCTION OF SEEDLING OF 

PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA HORT. 
 

1Margarita Davitkovska, 1Zvezda Bogevska, 1Gordana Popsimonova, 1Rukie Agic, 1Igor Iljovski  

 
1Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje, Republic of Macedonia  
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Abstract 

Quality seedling enables timely obtaining of the product ready for sale and achieving high quality 

of the products. Hence, it is estimated that examination of the impact of some substrates on the 

quality of the flower culture is of high importance for the total production. In order to determine 

the impact of some substrates on the quality of Petunia Hybrida Grandiflora Hort., two-year 

examinations were conducted. Two types of substrates were used: Floradur B fine and B Floradur 

special, a product of the German company Floragard. As a control treatment a substrate which is 

traditionally utilized and prepared in Public Company "Parkovi i zelenilo" – Skopje was used. 
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In accordance with methods and purpose of the research, the following biometrical parameters 

have been analysed: weight of plants, weight of root, weight of leaves, number of branches and 

number of leaves. The results are statistically analyzed and tested with LSD test at levels of 0.05 

and 0.01. According to the obtained values, seedling of Petunia Hybrida Grandiflora Hort. which 

is produced in the readymade substrates is better than produced in the substrate which is 

traditionally used in Public Company "Parkovi i zelenilo" - Skopje. Namely, the weight of the 

plants and weight of the leaves is the seven times bigger compared to the control. Weight of the 

root is four times higher compared to control. The number of leaves shows about two times higher 

values compared to control. The number of branches of the seedling produced by the readymade 

substrates is 3 to 6 brunches, whereby the seedling from the control sample did not have any 

brunches. 

Keywords: flower culture, quality, parameters, Floradur B fine, Floradur B special    
 
 

Voved 
Uspehot na proizvodstvoto na 
sezonskoto cve}e e vo direktna 
zavisnost od kvalitetot na rasadot. 
Poznato e deka kvalitetot na rasadot 
zavisi od pove}e faktori kako {to se: 
kvalitetot na semeto, klimatskite 
uslovi vo proizvodniot region, 
proizvodnata oprema (tehni~kata 
opremenost) i vidot na za{titeniot 
prostor. Osven spomenatite faktori, 
podednakvo e va`en vidot i kvalitetot 
na supstratot {to se koristi vo 
proizvodstvoto.  
Upotrebata na gotovi supstrati ima 
osobeno zna~ewe za dobivawe na 
kvaliteten rasad, {to ponatamu se 
odrazuva vrz rastot i razvojot na 
cvetnite kulturi. Ottuka, se ocenuva 
deka, iako e samo eden od segmentite vo 
proizvodstvoto na rasad, vlijanieto na 
odredeni vidovi supstrati vrz 
kvalitetot na rasadot na cvetni 
kulturi e od osobeno zna~ewe. So ova 
istra`uvawe treba da se poka`e deka 
primenata na soodveni supstrati ima 
zna~ajna uloga vo proizvodstvoto na 
rasad.  
 

Materijal i metodи 
Za ispituvawata se koristeni supstrati 

so trgovsko ime Floradur od germanskata 
firma Floragard i toa Floradur B special i 

Floradur B fine. Ovie supstrati se 
upotrebuvaat prvenstveno za 
proizvodstvo na rasad od cvetni i od 
gradinarski kulturi. Za kontrola be{e 
koristen supstrat koj tradicionalno se 

upotrebuva i se podgotvuva vo JP 
„Parkovi i zelenilo”-Skopje, a se 
sostoi od me{avina od listovka, arsko 
|ubrivo i treset vo odnos 2:1:1. 
Izvr{eni se dvegodi{ni ispituvawa za 

proizvodstvo na rasad od Petunia hybrida 

grandiflora hort., ~ie seme e nabaveno od 

holandskata firma Syngenta Seeds. Za 
seidba i za pikirawe se koristeni 

supstratite Floradur B special i Floradur B 

fine, vo slednive varijanti:  
- kontrolna varijanta, seewe i 

pikirawe vo supstrat {to e 
podgotven vo J.P. „Parkovi i 

zelenilo” i voobi~aeno se koristi 
pri proizvodstvo na rasad; 

- seidba vo supstrat Floradur B special i 

pikirawe vo supstrat Floradur B 

special; 

- seidba vo supstrat Floradur B fine i 
pikirawe vo supstrat Floradur B fine; 

- seidba vo supstrat Floradur B fine i 
pikirawe vo supstrat Floradur B 

special. 
Za utvrduvawe na kvalitetot na 
rasadot, analizirani se slednive   

biometri~ki parametri: 
- masa na rastenie (g); 

- masa na koren (g); 
- masa na listovi (g); 

- broj na razgranuvawa;  
- broj na listovi.  

Merewata na biometriskite parametri 
se izvr{eni na 30 rastenija od sekoja 
varijanta (III varijanti i kontorla), 
posle 58 dena od nikneweto. 
Rezultatite dobieni od sekoja varijanta 
se obraboteni spored metodot na Mudra 
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i testirawe so LSD (Least Significant 

Difference) testot.  
 
Rezultati i diskusija 
Masa na rastenie 
Masata na rastenijata kaj trite 
ispituvani varijanti i toa: varijantata 
vo koja za seidba i pikirawe e 
upotreben supstratot Floradur B fine, 

varijantata vo koja za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot FBs i 
varijantata kade {to za seidba e 
upotreben supstratot FBf, a za 
pikirawe supstratot FBs, vo odnos na 
kontrolata imaat statisti~ki zna~ajna 
razlika na nivo od 0,01. Pome|u 
varijantata vo koja za seidba i 

pikirawe e upotreben supstratot FBs, 
vo odnos na varijantata kade {to za 

seidba i pikirawe e upotreben 
supstratot FBf, ima statisti~ki 
zna~ajna razlika na nivo od 0,01. 
Razlikite pome|u varijantata kade {to 
za seidba i pikirawe e upotreben 

supstratot FBs i varijantata vo koja za 
seidba e upotreben supstratot FBf, a za 

pikirawe supstratot FBs, se 
statisti~ki zna~ajni na nivo od 0,01. 
Isto taka, razlikite pome|u 
varijantata kade {to za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot FBf i 
varijantata vo koja za seidba e 
upotreben supstratot FBf, a za 

pikirawe supstratot FBs, se 
statisti~ki zna~ajni na nivo od 0,01. 

Ova e prika`ano vo Tabela 1. 

 

Tabela 1. Masa na rastenie (g) 
Table 1. Weight of plants (g) 

Masa na rastenie (g) 

Seeno Pikirano Sredna vrednost CV1 

Ø Ø 1,41 21,62 

FBs FBs 11,25 11,86 

FBf FBf 10,05 10,75 

FBf FBs 10,72 13,06 

LSD2  0,05*  0,34 

              0,01**      0,52 
1Coefficient of variation 
2Least Significant Difference  
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Grafikon 1. Masa na rastenie (g) 

Graphic 1. Weight of plants (g) 

 
 
Masa na koren 
Masata na korenot kaj trite 
ispituvani varijanti i toa: 
varijantata vo koja za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot 

Floradur B fine, varijantata vo koja za 
seidba i pikirawe e upotreben 
supstratot FBs i varijantata kade {to 

za seidba e upotreben supstratot FBf, 

a za pikirawe supstratot FBs, vo odnos 
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na kontrolata imaat statisti~ki 
zna~ajna razlika na nivo od 0,01. 
Pome|u varijantata vo koja za seidba i 

pikirawe e upotreben supstratot FBs, 
vo odnos na varijantata kade {to za 
seidba i pikirawe e upotreben 
supstratot FBf, ima statisti~ki 
zna~ajna razlika na nivo od 0,01. 
Razlikite pome|u varijantata vo koja 
za seidba i pikirawe e upotreben 
supstratot FBs i varijantata kade {to 

za seidba e upotreben supstratot FBf, 

a za pikirawe supstratot FBs, se 
statisti~ki zna~ajni na nivo od 0,01. 
Isto taka, razlikite pome|u 
varijantata vo koja za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot FBf 
i varijantata vo koja za seidba e 
upotreben supstratot FBf, a za 

pikirawe supstratot FBs, se 
statisti~ki zna~ajni na nivo od 0,01. 
Ova e prika`ano vo  
Tabela 2. 

 

Tabela 2. Masa na koren (g) 
Table 2. Weight of root (g) 

Masa na koren (g) 

Seeno Pikirano Sredna vrednost CV1 

Ø Ø 0,30 26,15 

FBs FBs 1,32 18,05 

FBf FBf 2,11 15,91 

FBf FBs 0,85 16,47 

LSD2  0,05*      0,19 

           0,01 **     0,29 
1Coefficient of variation 
2Least Significant Difference  
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Grafikon 2. Masa na koren (g) 

Graphic 2. Weight of root (g) 

 
Masa na listovi 
Masata na listovi kaj trite 
ispituvani varijanti i toa: 
varijantata vo koja za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot 
Floradur B fine, varijantata vo koja za 
seidba i pikirawe e upotreben 
supstratot FBs i varijantata vo koja za 

seidba e upotreben supstratot FBf, a 
za pikirawe supstratot FBs, vo odnos 
na kontrolata imaat statisti~ki 
zna~ajna razlika na nivo od 0,01. 

Pome|u varijantata vo koja za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot FBs, 
vo odnos na varijantata kade {to za 
seidba i pikirawe e upotreben 

supstratot FBf, ima statisti~ki 
zna~ajna razlika na nivo od 0,01. 
Razlikite pome|u varijantata vo koja 
za seidba i pikirawe e upotreben 
supstratot FBs i varijantata vo koja za 
seidba e upotreben supstratot FBf, a 

za pikirawe supstratot FBs, se 
statisti~ki zna~ajni na nivo od 0,01. 
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Isto taka, razlikite pome|u 
varijantata vo koja za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot FBf 
i varijantata kade {to za seidba e 
upotreben supstratot FBf, a za 

pikirawe supstratot FBs, se 
statisti~ki zna~ajni na nivo od 0,01. 
Ova e prika`ano vo  
Tabela 3. 
 

 
Tabela 3. Masa na listovi (g) 

Table 3. Weight of leaves (g) 

Masa na listovi (g) 

Seeno Pikirano Sredna vrednost CV1 

Ø Ø 0,68 24,74 

FBs FBs 5,94 10,63 

FBf FBf 4,48 11,67 

FBf FBs 5,32 11,94 

LSD2  0,05*  0,19 

           0,01 **     0,28 
1Coefficient of variation 
2Least Significant Difference 
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Grafikon 3. Masa na listovi (g) 

Graphic 3. Weight of leaves (g) 
 
Broj na razgranuvawa 
Kaj rasadot od kontrolata nema 
razgranuvawa, pa zatoa ne mo`e da se 
pravi sporedba na kontrolata za ovoj 
parametar so ostanatite varijanti. 
Sporeduvaj}i gi ostanatite tri 
varijanti me|u sebe, od Tabelata 4, se 
gleda deka brojot na razgranuvawa kaj 
varijantata vo koja za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot FBs, 
vo odnos na varijantata vo koja za 
seidba i pikirawe e upotreben 

supstratot FBf, nema statisti~ki 
zna~ajna razlika. Razlikite pome|u 

varijantata kade{to za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot FBs 
i varijantata vo koja za seidba e 
upotreben supstratot FBf, a za 
pikirawe supstratot FBs, se 
statisti~ki zna~ajni na nivo od 0,01. 
Isto taka, razlikite pome|u 
varijantata kade{to za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot FBf 
i varijantata vo koja za seidba e 

upotreben supstratot FBf, a za 
pikirawe supstratot FBs, se 
statisti~ki zna~ajni na nivo od 0,01.  
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Tabela 4. Broj na razgranuvawa 
Table 4. Number of branches 

Broj na razgranuvawa 

Seeno Pikirano Sredna vrednost CV1 

Ø Ø 0,00 - 

FBs FBs 4,28 17,18 

FBf FBf 4,37 18,94 

FBf FBs 3,54 18,02 

LSD2  0,05*  0,36 

             0,01 **     0,54 
1Coefficient of variation 
2Least Significant Difference  
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Grafikon 4. Broj na razgranuvawa 

Graphic 4. Number of branches 
 
Broj na listovi 
Brojot na listovi kaj trite 
ispituvani varijanti i toa: 
varijantata vo koja za seidba i 
pikirawe e upotreben supstratot 
Floradur B fine, varijantata vo koja za 
seidba i pikirawe e upotreben 
supstratot FBs i varijantata kade {to 
za seidba e upotreben supstratot FBf, 

a za pikirawe supstratot FBs, vo odnos 
na kontrolata imaat statisti~ki 
zna~ajna razlika na nivo od 0,01. 
Pome|u trite varijanti vo koi za 
seidba i pikirawe se upotrebeni 
gotovi supstrati, nema statisti~ki 
zna~ajna razlika. Ova e prika`ano vo 
Tabela 5. 

 
Tabela 5. Broj na listovi. 
Table 5. Number of leaves 

Broj na listovi 

Seeno Pikirano Sredna vrednost CV1 

Ø Ø 5,26 17,25 

FBs FBs 13,16 13,24 

FBf FBf 12,69 10,8 

FBf FBs 12,61 10,41 

LSD2  0,05*  1,23 

      0,01**      1,86 
1Coefficient of variation 
2Least Significant Difference  
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Grafikon 5. Broj na listovi 

Graphic 5. Number of leaves 
 

Zaklu~ok 
Rasadot od cvetniot vid Petunia hybrida 

grandiflora hort., proizveden na 
provereni (atestirani) supstrati, 
spored site analizirani parametri, 
poka`uva zna~itelno podobri 
rezultati vo sporedba so kontrolnata 
varijanta.  
Imeno, brojot na listovi kaj 
ispituvaniot rasad, poka`uvaat okolu 
dva pati pogolemi vrednosti vo odnos 
na kontrolata. Masata na korenot e za 
~etiri pati, a masata na rastenijata i 
masata na listovite za sedum pati 
pogolema vo sporedba so kontrolata. 
Za odbele`uvawe e deka kaj 
kontrolata nema{e razgranuvawa, 
dodeka kaj ostanatite varijanti se 
zabele`ani od 3 do 6 razgranuvawa na 
rasadot. Analizata na parametrite, 
vrz osnova na koja se odreduva 
kvalitetot na rasadot proizveden na 
razli~ni supstrati, poka`uva deka 
kvalitetot na rasadot zavisi od 
kvalitetot na supstratot koj{to se 
upotrebuva za proizvodstvo na rasad. 
Kvaliteten rasad mo`e da se dobie 
samo vo provereni supstrati i so 
primena na soodvetna tehnologija na 
proizvodstvo za odreden vid rastenie. 
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ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО НА КРОМИДОТ БУЧИНСКА 
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Апстракт 

Во Република Македонија постои долга традиција и искуство во одгледувањето на 

кромидот. Забележани се типични подрачја или реони каде што се одгледуваат 

одделни сортотипови на кромид. Бучинската аршлама е месна популација која се 

одгледува во Пелагоднија посебно во селата: Бучин, Воѓани, Бела Црква и Пашино 

Рувци. Во последно време, производителите од овие реони почнаа да ја менуваат и да 

практикуваат подобрена технологија, со цел да ги олеснат работните операции 

карактеристични за одгледување на кромидот. Така, порано расадот се расадувал на 

претходно наводнета почва, додека денес расадувањето е во почва која претходно не е 

наводнета, односно „на суво“. Друга значајна разлика при производството на бучинска 

аршлама е во тоа што во минатото расадувањето се изведувало рачно, додека во 

последно време сè почесто расадот се расадува машински и се користи систем за 

наводнување капка по капка.  

Клучни зборови: кромид, бучинска аршлама, технологија на производство 
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PAST AND NOWADAYS 
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Abstract 

In Macedonia there is a long tradition and experience in the cultivation of onions. There are typical 

areas or regions where specific varieties of onions are grown. Buchinskata arshlama ia a local 

population that is grown in Pelagodnija especially in villages Buchin , Vogjani , Bela Crkva and 

Pashino Ruvci. Lately producers of these areas began to change and improve the technology of 

production in order to facilitate the work operations typical for growing onions. Thus, formerly the 

seedlings were planted on previously irrigated land, while today the planting is in the soil which is not 

irrigated, or "dry". Another significant difference in the production of buchinska arshlama is that in 

the past the planting was done manually, and lately more often seedlings are planted with machine 

and is used system of drip irrigation. 

Key words: onion, buchinska arshlama, production technology 
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Вовед 

Кромидот се одгледува во 126 земји на 

површина од 2,3 милиони хектари [1]. 

Според научните студии, во периодот од 

1992 до 2002 година светското 

производство на кромид бележи 

зголемување за најмалку 25 % т. е. пораст 

од околу 44 милиони тони во споредба со 

перидот пред 1992 година [2]. Поновите 

податоци што се добиени од FAOSTAT 

укажуваат на тоа дека производството на 

кромид од 2002 до 2011 година речиси 

двојно се зголемило и изнесува околу 85 

милиони тони. Затоа, со право се вели дека 

кромидот е втор најважен зеленчук по 

доматот. Кај нас кромидот во последниве 

десет години се одгледува на површина од 

3.323 ha, со вкупно производство од 34.343 

тона и просечен принос од 10,47 t/ha и 

бележи тренд на зголемување [3].  

Во Република Македонија постои долга 

традиција и искуство во одгледувањето 

на кромидот. Забележани се типични 

подрачја или реони каде што се 

одгледуваат одделни сортотипови на 

кромид. Летните аршлами на пример, се 

одгледуваат во Полог (Гостиварско) и 

Пелагонија (Бучин), арпаџиците во 

Скопје, Куманово, Свети Николе, а 

зимските аршлами во Велес (Башино 

село), претежно за зелено (млади 

растенија), а во јужното повардарие е 

застапено производство на луковици. За 

секое од овие подрачја постојат 

специфичности во технологијата на 

производство. 

Во овој труд ќе биде опишана 

технологијата на производтво на 

бучинската аршлама во минатото и 

денес. 

 
Технологија на производтво на 

бучинската аршлама 

  

Општо земено кромидот најдобро се 

развива на структурни, плодни, 

исцедни, незаплевени и богати почви со 

хумус кои добро ја задржуваат влагата. 

Кромидот бара неутрална до слабо 

алкална реакција на почвата рН 6,0-7,0.  

Во плодоредот кромидот најчесто доаѓа 

по култури кои се ѓубрат со арско ѓубре 

и по оние кои рано ја ослободуваат 

површината и ја оставаат чиста од 

плевели. Добри преткултури се: бостан, 

компир, мешункести култури, пченица, 

јачмен, краставица, пиперка, домат. 

Пожелно е кромидот да не доаѓа на иста 

површина 3-4 години. Хранливите 

материи кои се неопходни за порастот и 

развојот на кромидот треба да се 

наоѓаат во лесно достапна форма. 

Основа за утврдување на потребните 

количества на хранливи материи е 

плодноста на почвата и планираниот 

принос. За принос од 10 t, просечното 

количество на хранливи материи 

изнесува: 40 kg N, 15 kg P2O5 и 50 kg 

K2O [4].  

Кромидот е култура која треба да се 

наводнува со 1,2 Ер (пан евеапорација) 

и да се наводнува со микроспринклери 

за да се добијат повисок процент на 

луковици кромид со големина > од 60 

mm и од 41 до 60 mm како и повисок 

принос и подолго складирање. Ако 

водата станува лимитирачки фактор, 

наводнувањето со 0,80 Ep (пан 

евапорација) е доволно [5].  

Кај нас кромидот, во најголем процент, 

се произведува преку арпаџик (кокар) и 

преку семе со претходно производство 

на расад. Во Полска, на пр. сè уште 

главен метод на производство на 

кромидот е со директна сеидба и тоа на 

околу 91% од вкупната површина, а 

само 4% е со производство од кокар [6].   

Во минатото во нашите производни 

реони Гостиварско, Прилепско, 

Битолско и Струшко кромидите 

аршлами се одгледувале како главна 

култура [7]. Аршламите се одгледувале 

по пченица, па и неколку години како 

монокултура. Во тоа време специфична 

технологија за производство на 

кромиди аршлами бил реонот на селото 

Бучин каде што кромидот се одгледувал 

уште од турскиот период. Во 

пролетниот период почвата се орала 3 

пати. Леите за расад се правеле со 

димензии 1,2х3-3,5 m. Пред расадување 

расадот обилно се наводнувал, се 
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отсекувал дел од листовите и коренот и 

се садел само расад што имал повеќе од 

3 листа. Подготвените леи за 

расадување најнапред се полевале, а 

садењето се изведувало „на мокро“. 

Кромидот се садел меѓу редовите на 20 

cm и во редот на 8-10 cm. Се прашел 

еднаш и по потреба се плевел 2-4 пати. 

Се полевал на 7 дена или 10-15 пати. Со 

едно или две полевања се практикувало 

„шербетирање“ со растворено шталско 

ѓубре. Во влажни години се појавувала 

пламеницата против која се превземала 

соодветна заштита. Кромидот се вадел 

во втората половина на септември, 

после полегнувањето на растенијата. Од 

еден хектар се добивал принос од 50 до 

60 тони.    
Оваа технологија на бучинската аршлама 

претрпела одредени измени во последниве 

години. Во текот на нашите истражувања 

забележавме дека производството на 

бучинската аршлама во с. Воѓани 

започнува во март со сеидба на семето за 

производство на расад. Понекогаш, 

доколку временските услови дозволуваат, 

со сеидба се почнува и во февруари.  

Најнапред почвата се ора на 30cm, 

потоа се поминува со брана, па со 

култиватор се раситнуваат грутките 

почва. Со трактор и со носена 

приклучна машина грлач се формираат 

леите (Слика 1). Леите се широки 85cm, 

а долги по потреба најчесто околу 40 m 

на половина разделени со патека. На 

нив се расфрлува омашки „кас“ (три 

петнаески NPK 15:15:15), а потоа 

омашки се сее семето во количество од 

8,5 g/m2 (Слика 2). Со гребло 

порамномерно се распределува и меша 

семето со почвата  

(Слика 3). Потоа се покрива со 

прегорено шталско ѓубре (гној) (Слика 

4) и се покрива со фолија додека да 

поникне. Расадот поникнува за период 

од 18 до 20 дена зависно од 

временските услови (Слика 5). За време 

на расадопроизводството се применува 

заштита, пред сè употреба на хербициди 

против плевели и прихрана со „тарана“ 

(NH4NO3 34,4 % или 17,0 % NH4 17,4 % 

NO3). Расадувањето се изведува по 60 

дена кога расадот ќе достигне дебелина 

од 8 mm. Потоа се корне, реди во јутени 

платна (саргии), му се прекратуваат 

листовите и се сади „на суво“, под прст 

во леи (170 x 560cm) на растојание 

помеѓу растенијата од 15 cm, со 

приближно 340 растенија во леа (Слика 

6, 7 и 8). Веднаш по расадување се 

наводнува, а потоа по потреба најчесто 

на 6-7 дена. Во текот на вегетацијата 

пред формирањето на луковиците се 

прихранува со азотни ѓубрива и 

редовно заштитува против болести и 

штетници.  

Во последниве години кромидот се сади 

со машина во четири редови ленти на 

растојанија меѓу лентите од 60cm, 

додека меѓу редовите од 30 cm, а во 

редот на околу 15 cm па и погусто. Се 

наводнува преку систем капка по капка 

(Слика 9). Цревата се поставуваат преку 

еден ред, а наводнувањето е веднаш по 

садењето, а потоа според потребата на 

неколку дена. Еден декар се наводнува 

за 3 часа. Прихранувањето се изведува 

два пати (пред формирање на 

луковиците и после 2-3 недели) и не е 

преку системот за наводнување. Во 

текот на вегетацијата редовно се врши 

заштита на посевот. Со берба се 

започнува кога 50% од растенијата ќе 

полегнат [8] [9] [10][11][12][13][14] 

(Слика 10). Растенијата потоа се корнат 

и оставаат најмалку две недели да се 

досушата на нива, доколку временските 

услови тоа го дозволуваат (Слика 11). 

Приносот на луковици достигнува 

околу 50t/ha.  

Заклучок 

Главни предности на технологијата на 

производство на бучинската аршлама 

која денеска се применува е: полесно и 

побрзо садење, рационално користење 
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на водата како и намалена појава на 

покорицата. Сепак, покрај предностите 

оваа технологија потребно е да се 

подобрува во насока на примената на 

фертиригацијата со што ќе се овозможи 

обезбедување на растенијата со 

хранливи материи согласно потребите.  

 

 

 

  
Слика 1. Подготвени леи за сеидба 

 
Слика 2. Омашка сеидба 

 
  

 

 
Слика 3. Распоредба на семето со гребло 

 

Слика 4. Покривање со шталско ѓубре (гној) 
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Слика 5. Поникнување на расадот 

 

Слика 6. Расад подготвен за расадување 

 

  

  
Слика 7. Прекратување на листовите од 

расадот пред расадување 

 

Слика 8. Расадување на суво под прст 

 

  

  
Слика 9. Посовремен начин на производство 

на кромидот во последните две три години 

 

Слика 10. Момент на берба 
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Слика 11. Засушување по берба „curing“ 
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