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и заштита на биодиверзитетот во Република Македонија е изработена
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на земјоделското земјиште за производство на енергетски култури и
зачувување на биодиверзитетот и обезбедувањето со храна во Република Македонија. Законодавната иницијатива започна во 2010 година,
со цел да се придонесе кон воведување на регулативи за заштита на
земјоделското земјиште во функција на производство и обезбедување
со храна и зачувување на биодиверзитетот.
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се дефинира и содржината на студијата со цел да се обезбедат стручни
мислења од соодветни експерти во оваа област.
Оваа студија се состои од два дела:
– Првиот дел е посветен исклучиво на состојбата со земјоделското
земјиште во Република Македонија во моментот на нејзината изработка,
како и состојбата со застапеноста на енергетските култури во нашата
земја. Овој дел ги има опфатено сите податоци и решенија, во зависност
од постојните податоци во моментот на нејзината изработка, како и
постојните законски решенија. Во согласност со потребите на иницијативата, првиот дел содржи експертски заклучоци кои даваат препораки
за подобрување на состојбата во ова поле.
– Вториот дел на оваа студија ја дава перспективата на заштита на
животната средина во делот на зачувувањето на биодиверзитетот во согласност со постојните законски решенија во Република Македонија. Тој
предлага решенија што не би довеле до нарушување на биодиверзитетот
при донесувањето на законски решенија поврзани со проблематиката
на енергетските култури. Овој дел алармира за одредени прашања поврзани директно со современите решенија поврзани со заштитата на
животната средина.
На крајот се изнесени сите заклучоци и препораки од двајцата автори што се однесуваат директно на законодавната иницијатива.

Лилјана Таневска
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ПРОФИЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Република Македонија е распространета во централниот дел на
Балканскиот Полуостров, зазема 2 571 300 ha, и се граничи со Грција,
Бугарија, Србија, Косово и Албанија.

Вид

Површина во ha

% од територијата на
земјата

водни површини

48 800

1,90

рамничарски терени

490 000

19,10

ридско-планински терени

2 032 500

79,00

2 571 300

100

Република Македонија
Извор: Просторен план

Најголем дел од земјоделското производство во нашата земја се
одвива во рамничарските терени и на брановидно ридските релјефни
форми. Многу помалку земјоделското производство се одвива и во
планинските релјефни форми, каде што се произведуваат компир, ’рж,
јачмен и некои други култури. Од таа причина го презентираме прегледот на полињата, нивната просечна надморска височина и површините
што ги покриваат тие полиња.
Табела 1. Преглед на полињата во РМ според надморската височина
Полиња

Просечна надморска
височина

Површина во ha

Гевгелиско-валандовско Поле

80

15 300

Струмичко Поле
Скопско Поле
Кочанско Поле
Овче Поле
Кумановско Поле
Полошка Рамнина
Битолско-прилепско Поле
Охридско-струшко Поле
Преспанско Поле
Преостанати рамнини
Вкупно рамнини

280
300
330
350
400
500
650
740
880
-

29 000
36 100
11 500
31 700
19 600
33 200
120 600
16 000
12 500
164 500
490 000
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Природни целини во РМ

Административна поделба на Република Македонија (ДЗС, 2008)

Република Македонија е поделена на осум плански региони:
1. скопски,
2. пелагониски,
3. полошки,
4. источен,
5. југоисточен,
6. североисточен,
Прв дел: Искористување на земјоделското земјиште, ресурси и одгледување на енергетски култури во Република Македонија

7. југозападен и
8. вардарски
Извор: ДЗС, 2010

1. ПОВРШИНИ И РАСПРЕДЕЛБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО
ЗЕМЈИШТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1.1. Класификација на земјоделското земјиште под земјоделска
категорија
1.1.1. Катастарско класирање на почвите
Податоци за катастарското класирање на почвите во Р. Македонија
се наоѓаат во изданијата на Републичката геодетска управа. Овие податоци се од 1977 година (понови не постојат) и во нив се презентира
следнава состојба:
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Ниви

Бавчи

Овош
тарници

Лозја

Ливади

Пасишта

Шуми

Трстици и
бари

Вкупно

%

I

10 969

596

938

552

559

818

825

83

15 376

2,24

II

24 780

1 142

2 617

2 863

3 101

1 848

3 438

208

39 997

5,82

III

47 068

1 189

3 765

5 801

7 574

7 815

11 095

186

84 493

12,29

IV

67 507

831

3 549

5 519

10 657

21 923 30 290

34

140 310

20,41

V

73 097

758

2 269

2 818

8 483

20 689 25 405

1

133 520

19,43

VI

72 733

529

610

982

6 950

18 627

17 725

-

118 156

17,19

VII

62 379

9

73

227

3 779

12 072

6 202

1

84 742

12,33

VIII

59 429

-

-

12

1 691

7 019

2 606

1

70 758

10,29

13 821

18 774

514

687 352

100

Вкупно 417 962 5 054

42 830 90 800 97 586

Од табелата може да се утврди дека I катастарска класа зазема најмала површина, односно 15 376 ha, или 2,24% од вкупно класираната
површина, а најголема површина зазема IV класа, со 140 310 ha, или
20,41%. Исто така, се забележува дека површините од I до III класа кои
се сметаат за најпродуктивни заземаат 139 766 ha, или 20,35%. I, II, III, IV и
V класа сочинуваат 60,19%, или 413 596 ha, а преостанатите класи (VI, VII
и VIII) учествуваат со 39,81%, или 273 756 ha, но тие се од мало значење
за земјоделското производство. Овие податоци укажуваат дека е мал
процентот на обработливите површини што припаѓаат на високите
катастарски класи.

1.1.2. Големина на земјоделските стопанства и големина на парцелите
Од целокупното обработливо земјоделско земјиште, во државна
сопственост се 197 764 ha, а преостанатиот дел, 311 236 ha, е во приватна
сопственост. Вкупните обработливи површини се составени од 4 255 091
парцела. Од нив: 3 301 499 припаѓаат на приватниот сектор, а преостанатите 953 952 парцели се во државна сопственост.
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Класи

Табела 2. Катастарски класи на почвите во Р. Македонија

Поради големиот број парцели, просечната големина на една парцела изнесува околу 0,15 ha.
Големината на индивидуалните земјоделски стопанства варира во
широки граници. Доминираат стопанствата со големина до 2 ha (67,6%),
потоа доаѓаат имотите со големина од 2 до 5 ha (24,1%), а имотите со
големина од 5 до 10 ha и повеќе од 10 ha учествуваат само со 8,3%.
Просечната големина на едно индивидуално земјоделско стопанство изнесува 2,07 ha. (претходно изнесените податоци се однесуваат
на 1981 год.)

Прв дел: Искористување на земјоделското земјиште, ресурси и одгледување на енергетски култури во Република Македонија

Лековски (2010), обработувајќи го проблемот со комасацијата на
почвите во Р. Македонија, ја презентира следнава состојба:
Табела 3. Расцепканост на парцелите во Македонија
Година

Број на парцели

Вкупна
површина

Парцела / ha

1998

4 572 129

2 543 216

0,55

2009

5 200 000

2 543 216

0,49

При анализа на табелата, може да се утврди дека бројот на парцелите
во земјата се зголемува. Во 1998 година значително е зголемен бројот на
парцелите (4 572 129), а во 2009 година тој број достигнува 5 200 000. Со зголемувањето на бројот на парцелите доаѓа до намалување на површината на
парцелите, земјоделските стопанства се иситнуваат и се зголемува цената
на земјоделското производство. Оваа состојба ја наметнува неопходната
потреба од донесување на законска регулатива која ќе ја спречи оваа
тенденција. Малите земјоделски стопанства и големиот број мали парцели
ја отежнуваат рационалната примена на современи агротехнички мерки,
не се постигнуваат очекуваните приноси од одгледуваните земјоделски
култури, а со тоа и профитабилноста на земјоделското производство доаѓа
во прашање.

1.2. Искористување на земјоделското земјиште според
земјоделското производство
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на
Р. Македонија во Годишниот извештај за земјоделство и рурален развој презентира податоци за начинот на користење на земјоделското
земјиште во периодот од 2005 до 2010 година.
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Показател

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Земјоделско земјиште

1 229

1 225

1 077

1 064

1 014

1 121

Обработливи површини

546

537

526

521

513

509

Ораници и бавчи

448

439

431

424

420

415

Овоштарници

13

13

13

14

14

14

Лозја

26

25

23

22

21

21

Ливади

59

60

59

61

58

59

Пасишта

682

687

550

542

500

611

1

1

1

1

1

1

Бари, трски и рибници

Од дадениот приказ за користењето на земјоделското земјиште е
забележливо дека постои јасен тренд на намалување на земјоделското
земјиште од 1 229 000 ha во 2005 година на 1 121 000 ha во 2010 година.
Тоа говори дека е намалено земјоделското земјиште за 108 000 ha. Истиот
тренд се забележува и кај обработливото земјоделско земјиште. Имено, во 2005 година Македонија располагала со 546 000 ha обработливо
земјиште, а во 2010 година фондот на обработливо земјоделско земјиште
бил намален на 509 000 ha, или за 37 000 ha помалку. Тенденцијата на
намалување на обработливите површини во овој период продолжува,
што е забележливо кај ораниците и бавчите, лозјата, а особено ова намалување е изразито кај пасиштата. Единствено благо зголемување се
забележува кај насадите со овоштарници.
Од вкупната површина на земјата, во 2011 година околу 43,6% припаѓаат на земјоделско земјиште. Од него: 46% се обработливо земјиште,
53% се пасишта, а 1% се бари, трски и рибници.
Графикон 1 и 2
12%
3%

4%
Ораници и бавчи
Овоштарници
Лозја
Ливади
81%
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Табела 4. Земјоделски површини во 000 ha

81%

Житни растенија
33%

40%

Индустриски растенија
Градинарски растенија
Фуражни растенија
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8%

Расадници, угари и
необработени ораници

7%

12%

Извор: ДЗС, 2011

9%

2%

4% 1% 1%

Лозови насади
17%

Овошни насади

Житарици
Според статистичките податоци, вкупното обработливо
земјиште
8%
Останати
фуражни од
бележи тренд на намалување поради миграцијата на
населението
село в град (напуштено земјоделско земјиште) и пренамена
земјишОстанати на
индустриски
29% за урбани цели и други неземјоделски активности.
тето
7%
1%
8%

13%
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Други
Ориз

Луцерка
Тутун

Студија за искористување на земјоделското земјиште за одгледување на енергетски култури и ефектите врз
обезбедувањето со храна и заштита на биодиверзитетот во Република Македонија

2. ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО - КУЛТУРИ ШТО СЕ ОДГЛЕДУВААТ
Според засеаните површини, растителното производство е расчленето на шест главни групи, каде што е доминантно производството
на житарки на околу 189 675 ha, поради почвено-климатските услови,
додека кај индустриските култури превладува тутунот, како многу
значајна трудоинтензивна култура во подрачја со отежнати услови за
земјоделско производство. Фуражните култури се застапени во сточарски развиените подрачја, а градинарските ја користат изменетата
медитеранска клима во јужните делови на земјата за раноградинарско
производство. Овошните култури се најзастапени во западните делови
на земјата, поради повлажните климатски услови, додека лозарството е
најзастапено во централниот дел на земјата, поради погодните почвени
услови и високите температури со минимална влажност.
Графикон 3
Структура
на засеани
поледелски
површини
во 2011
Структура
на засеани
поледелски
површини
во 2011

10% 10%
12% 12%

60% 60%

Житни
растенија
60%60%
Житни
растенија
Градинарски
растенија
18%18%
Градинарски
растенија
Фуражни
растенија
12%12%
Фуражни
растенија
Индустриски
растенија
10%10%
Индустриски
растенија

18% 18%

2.1.1.
Житни
култури
2.1.1.
Житни
култури
2.1.1.
Житни
култури
Од вкупната
обработлива
земјоделска
површина
(511
000 000
ha во
2011
година),
Одвкупната
вкупната
обработлива
земјоделска
површина
000
ha
во 2011
Од
обработлива
земјоделска
површина
(511
ha(511
во 2011
година),
житните
култури,
се засеани
на 60%
од вкупно
засеаните
површини
во 2011
житните
култури,
се
засеани
на
60%
од
вкупно
засеаните
површини
во
2011
година),
житните
култури
се
засеани
на
60%
од
вкупно
засеаните
површини
година.
Во нив
пченицата
доминира
со 49%
од засеаните
површини.
година.
Во нив
пченицата
доминира
со 49%
од засеаните
површини.

во 2011 година. Во нив пченицата доминира со 49% од засеаните површини.

Графикон
5
Графикон
4 и 544 и
Графикон
и5
Ожнеани
површини
под
житарки
2007-2011
Ожнеани
површини
под
житарки
2007-2011
Ожнеани
површини
под
житарки
2007-2011
Ожнеани
површини
под
житарки
2007-2011
120,000
120,000
120,000
120,000
100,000
100,000
100,000
100,000
80,00080,000
80,000
80,000
60,00060,000
60,00060,000

40,00040,000
40,00040,000
20,00020,000
20,00020,000
0
0
2007 2007
2008 2008
0
0
2007 2007
2008 2008
Пченица
102,081
97,506
Пченица
102,081
97,506
Пченица
102,081
97,506
Пченица
102,081
97,506
Јачмен
56,916
53,172
Јачмен
56,916
53,172
Јачмен
Јачмен
56,916
53,172
56,916
53,172
‘Рж ‘Рж
4,6994,699
3,9693,969
‘Рж ‘Рж
4,6994,699
3,9693,969
Овес Овес
2,5542,554
1,3071,307
Овес Овес
2,554
2,554
1,3071,307
Пченка
42,452
33,829
Пченка
42,452
33,829
Пченка
42,452
33,829
Пченка
42,452
33,829
Оризпва
Оризпва
арпа арпа 2,9932,993
2,8552,855
Оризпва
Оризпва
арпа арпа 2,9932,993
2,8552,855
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2009 2009
2009 2009
101,500
101,500
101,500
101,500
56,408
56,408
56,408
56,408
4,5164,516
4,5164,516
25 25
25 25
41,157
41,157
41,157
41,157
3,4433,443
3,4433,443

20102010
20102010
95,406
95,406
95,406
95,406
52,283
52,283
52,283
52,283
3,6753,675
3,6753,675
164 164
164 164
39,463
39,463
39,463
39,463
4,2374,237
4,2374,237

20112011
20112011
93,830
93,830
93,830
93,830
50,883
50,883
50,883
50,883
3,3933,393
3,3933,393
1,2341,234
1,2341,234
35,604
35,604
35,604
35,604
4,7314,731
4,7314,731
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2.1. Полјоделско производство

Обем
на производство
во тони
2007-2011
Обем
на производство
во тони
2007-2011
400,000
400,000
350,000
350,000
300,000
300,000
250,000
250,000
200,000
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000
50,000
50,000
0
0

20072007
247,492
247,492
131,169
131,169

2008
2008
342,770
342,770
193,885
193,885

2009
2009
308,280
308,280
168,070
168,070

2010
2010
280,596
280,596
150,237
150,237

2,011
2,011
301,335
301,335
142,304
142,304

170,337
170,337
Оризпва арпа
17,018
Оризпва
арпа
17,018
Извор: МЗШВ

179,441
179,441
16,671
16,671

208,208
208,208
21,237
21,237

219,275
219,275
25,831
25,831

196,812
196,812
27,061
27,061

Пченица
Пченица
Јачмен
Јачмен
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‘Рж ‘Рж

Овес Овес
Пченка
Пченка

10,091
10,091
3,4493,449

10,740
10,740
1,931
1,931

11,845
11,845
5454

8,830
8,830
397
397

8,018
8,018
2,990
2,990

Извор: МЗШВ

Од табеларниот и графичкиот приказ видливо е дека, во производната 2011
година
пченицата е и
ожнеана
на површина
оде 93830
ha. дека
Во таавогодина
Од табеларниот
графичкиот
приказ
видливо
производпостигнате просечен принос од околу 3200 kg/ha, а еостварено вкупно
ната
2011
година
пченицата
е
ожнеана
на
површина
од
93
830
ha. Во таа
производство од 301 335 тона, односно 7% повеќе од 2010 година. Посеаните
година
е постигнат
околу
3200бележат
kg/ha,тренд
а остварено
површини
со јачмен просечен
во периодотпринос
од 2007 од
до 2011
година
на
намалување,
но обемот од
на 301
производството
ја задоволува
домашната
е вкупно
производство
335 тони, односно
7% повеќе
од 2010
побарувачка. Од ожнеаниот род во 2011 година е остварено вкупно
година.
Посеаните
површини
со
јачмен
во
периодот
од
2007
до 2011
производство од 142304 тона, пришто е остварен просечен принос од околу
година
бележат тренд на намалување, но обемот на производството ја
2800 kg/ha.

задоволува
побарувачка.
Однаожнеаниот
род од
во3393
2011ha,година
Од житните домашната
култури најмалку
е засеана ‘ржта
вкупна површина
остварени севкупно
просечнипроизводство
приноси од 2363 од
kg/ha
вкупно
производство
е остварено
142и 304
тони,
при штооде8018
остварен
тони.
просечен
принос од околу 2800 kg/ha.
Оризот е засеан на околу 4833 ha. Се проценува дека родот ќе изнесувао колу
култури
27Од
061житните
тони оризова
арпа. најмалку е засеана ’ржта, на вкупна површина
од Во
3393
ha,
остварени
се просечни приноси од 2363 kg/ha и вкупно
производната 2011 година, пченката е засеана на околу 33251 ha, со вкупно
производство
одоколу
8018176
тони.
производство од
230 тони.
Графикон
6 е засеан на околу 4833 ha. Се проценува дека родот ќе изнеОризот
сува околу 27 061 тон оризова арпа.
Во производната 2011 година, пченката е засеана на околу 33 251 ha,
со вкупно производство од околу 176 230 тони.
Графикон 6
Биланс
на пченица
и брашно
2007-2011
Биланс
на пченица
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2007-2011
400,000
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350,000
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2007
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Вкупнп
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2008
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2010
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20112011
301,335
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51,540
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51,249
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78,326
30,190
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Извор: МЗШВ

2.1.2. Индустриски култури

Извор: МЗШВ
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Извор: МЗШВ

2.1.2. Индустриски култури

Од вкупните површини под индустриски култури: 78% се под тутун,
сончогледот се одгледува на околу 19,5% од површините, а афионот на
2.1.2. Индустриски култури
2,5%. Поради ниските откупни цени, производството на шеќерна репка
Од
вкупните
површини
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тренд
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таасончогледот
не
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одгледуваво
нанашата
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откупни
цени, производството
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неколку
години
истата
не
се
одгледува во
нија, со најголемо учество во вкупниот извоз на земјоделско-прехраннашата
земја.
бени производи, со 23,7%, или во апсолутна извозна вредност од околу
111 милиони
евра во 2011
година. Околу
42 620 фармери
се занимаваат
Тутунот
е најзначаен
земјоделски
производ
од Република
Македонија со
со производство
тутун.
најголемо
учествонаво
вкупниот извоз на земјоделско-прехранбени производи,
се бележи намалување на откупот на тутун за 17%, односно на 21 024
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со 23,7%, или во апсолутна извозна вредност од околу 111 милиони евра во
Во 2011 година, поради сушата и неповолните климатски промени,
2011 година. Околу 42 620 фармери се занимаваат со производство на тутун.

Во
2011
година
поради
сушата
и неповолните
промени, се бележи
тони,
колку
што се
откупени
завршно
со 15 мартклиматски
2012 година.
намалување на откупот на тутун за 17%, односно на 21024 тони, колку што се
откупени завршно со 15 март 2012 година.
Графикон77
Графикон
Површини и откупен тутун 2007-2011
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ха

14,100

11,927

16,145

18,846

15,677

Откупена Кпличина вп
тпни

16,290

16,126

23,222

26,393

21,024

Во 2011 година засеаните површини под сончоглед изнесуваа околу
5769 ha, што претставува зголемување на површините за околу 17% во
однос на 2010 година. Годишните потреби за масло за јадење се околу
25 000 тони. Треба да се истакне дека само 10% од потребното масло се
обезбедува од домашното производство.
Нашата земја е позната како стар производител на опиумски афион.
Во согласност со меѓународниот договор, нашата земја има право да
одгледува опиумски афион за производство на суров опиум во определени количества. Семето од афион е позначајно за производителите
бидејќи се извезува. Во производствената 2011 година се засеани 234
ha под оваа култура, од кои е остварено производство од 155 тони
афионска чушка.
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2.1.3. Фуражни култури
Фуражните култури заземаат 12% од вкупната полјоделска обработлива површина. Овие култури се застапени на површини од 11 884
ha, од кои е остварен обем на производство од 104 673 тони фуражна
маса. Во споредба со 2010 година, се забележува нагло намалување на
произведената фуражна маса, што е последица од големата суша во
втората половина на 2011 година.
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Табела 5. Преглед на површините и производството во 2011 година
фуражна култура

Површини во ha

Производство во тони

луцерка

7 747

65 344

детелина

245

1 047

добиточен грашок

1 476

4 753

граор

1 067

3 274

фуражна пченка

1 300

27 367

добиточна репка

49

2888

2.1.4. Градинарски култури
Градинарството како извозно ориентирана земјоделска гранка учествува во извозот на земјоделски производи со извоз на свеж зеленчук и
извоз на преработки од зеленчук.
Графикон 8 и 9

Структура на градинарски
површини 2011

1%
87%

12%

Оранжерискп
прпизвпдствп 1%
Прпизвпдствп ппд
пластеници 12%
Прпизвпдствп на
птвпренп 87%
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Прпизвпдствп на

Студија за искористување на земјоделското земјиште заптвпренп
одгледување
на енергетски култури и ефектите врз
87%
обезбедувањето со храна и заштита на биодиверзитетот
во Република Македонија
Структура на градинарски
површини 2011

1%

12%

Оранжерискп

прпизвпдствп 1%
Структура на градинарско
Прпизвпдствп ппд
87%производство 2011
пластеници 12%

Оранжерискп

4%

65%

Прпизвпдствп на
прпизвпдствп
птвпренп
87%

4%
Прпизвпдствп
ппд пластеници
Структура на градинарско 31%
производство 2011
Прпизвпдствп на
птвпренп
Оранжерискп
4%
65%
прпизвпдствп
65%
31%

4%
Прпизвпдствп
ппд пластеници
31%
Производството на раноградинарскиПрпизвпдствп
култури насе
птвпренп
тени простори, и тоа под стакло или пластеници.
65%

Прв дел: Искористување на земјоделското земјиште, ресурси и одгледување на енергетски култури во Република Македонија

31%

Производството на раноградинарски култури се одвива во заштитени простори
одвива во заштии тоа под стакло или пластеници.
Раноградинарското производство во 2011 година бележи значителен пораст
Раноградинарското производство во 2011 година бележи значитеПроизводството
раноградинарски
се одвива во заштитени
простори
како во обемот
така икако
вонаво
вредноста
наикултури
производството,
со оглед
на фактот
дека
лен
пораст
обемот така
во вредноста на производството,
со
и тоа
под стакло или
пластеници.
80% се извезуваат.
оглед на фактот дека 80% се извезуваат.
Раноградинарското производство во 2011 година бележи значителен пораст

Графикон 10како во обемот така и во вредноста на производството, со оглед на фактот дека
80% се извезуваат.

Графикон
1010
Графикон
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2007-20112007-2011
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Производството на зеленчук под пластеници во 2011 година се
одвиваше на површини од околу 4366 ha, а вкупниот обем на произИзвор: МЗШВ
водството се проценува на 222 783 тони, од кои добар дел е наменет за
регионалните пазари.
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на 222 783 тони, од кои добар дел е наменет за регионалните пазари.
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Графикон 12
гевгелиска
зелка, тиквешки
бостан,
кои се познати
регионални
сорти.откупува
Овој
вкупното
производство
што
е околу
776521како
тони
зеленчук,
за
тип
производство
е
наменет,
главно,
за
домашниот
пазар,
но
околу
10%
од
преработувачката индустрија.
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2.2. Овоштарство
Овоштарското производство зафаќа околу 3% од обработливото
земјоделско земјиште, или околу 14 000 ha, на кои се засадени околу 9 000
000 стебла. Тоа е сконцентрирано во региони на надморска височина од
300 до 800 m.
Графикон 13
Структура на површини во овоштарското
производство 2011
Круши 1%
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1%
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Тренд на овоштарско производство 2007-2011
(во 000 тони)
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годишно. Според статистичките податоци, домашната потрошувачка на јабол
по жители знесува 12 kg/жител. Се проценува дека дека околу 25% од вкупно
производство на јаболка се пласираат на домашниот пазар, доде
преостанатиот дел од 75% се преработуваат или продаваат на странски
пазари.
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Тренд на овоштарско производство 2007-2011
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Извозот на овошје (свежо и смрзнато) зазема значајно место во
вкупниот извоз на земјоделско-прехранбени производи. Во 2011 година
Извозот на овошје
и смрзнато)
заземаизвоз
значајно
место во вкупниот извоз
учествуваше
со 6,1%(свежо
од вредноста
на вкупниот
на земјоделскона земјоделско-прехранбени
производи. Во 2011 година учествува со 6,1% од
прехранбени
производи.
вредноста на вкупниот извоз на земјоделско-прехранбени производи.
Графикон 15
Графикон 15

Извоз - увоз и трговски биланс на овошје
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2.3. Лозарство и винарство
Производството на грозје заедно22со производството на вино учествува со околу
17-20% во земјоделскиот БДП. После тутунот, виното е вториот најважен
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Производството на грозје заедно со производството на вино учествува со околу 17-20% во земјоделскиот БДП. По тутунот, виното е вториот
најважен производ според својата извозна вредност на земјоделските
производи. Лозарството заедно со производството на вино се одвива
скоро на целата територија на Република Македонија. Кај нас се издвоени
16 географски области – виногорја за производство на квалитетно вино.
Во 2009 година е воведен Системот за идентификација на земјишните парцели, со што МЗШВ го прошири квалитетот на регистарот на
лозови насади. Тоа е направено врз основа на примена на техники на
компјутеризиран графички информативен систем, при што се вклучени
и воздушни и просторни ортофотомапи. Во согласност со овие веќе дигитализирани податоци во рамките на системот, евидентирани се околу
24 000 ha под долгогодишни лозови насади со винско грозје.
Во целокупното лозарство, винските сорти грозје учествуваат со
70%, а 30% се трпезни сорти. Од винските сорти, белите сорти заземаат
40%, а обоените 60%. Од белите вински сорти најзастапени се: смедеревка, жилавка, шардоне, ризлинг, совињон бел и др., а од обоените
вински сорти се одгледуваат: вранец и кратошија (со подолга традиција
на одгледување), каберне совињон, мерло и др. Од трпезните сорти
грозје доминираат: афус-али, кардинал, потоа мускат италија, мускат хамбург, бело зимско, рибиер, молдавка и др. Поради поволните климатски
услови, македонското трпезно грозје има висок квалитет и значителен
извозен потенцијал.
Со лозарско производство се занимаваат околу 25 000 фарми, од кои
околу 70% се индивидуални стопанства, а 30% се земјоделски фирми.
Просечните приноси се околу 10 тони/ha.
Графикон 16

Тренд на производство 2006-2010
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
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Ппвршина (ha)

2006

2007
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2010

24,266

21,312

21,800

19,960

20,700

Прпизвпдствп на грпзје
254,308
(тпни)

209,701

247,990

253,456

256,500

Винп (вп 000 литри)

91,103

92,435

95,506

89,222

70,300

Извор: *ДЗС;
**МЗШВ
Извор:
*ДЗС;
** МЗШВ
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2.3. Лозарство и винарство

(тпни)
Винп (вп 000 литри)

254,308

209,701

247,990

253,456

256,500

70,300

91,103

92,435

95,506

89,222

Извор: *ДЗС; ** МЗШВ

2.3.1. Производство на вино

Прв дел: Искористување на земјоделското земјиште, ресурси и одгледување на енергетски култури во Република Македонија

Просечнотона
годишно
2.3.1.Производство
вино производство на вино варира околу 90 милиони литри. Во моментов има 71 регистрирана винарска визба. ДомашПросечното
годишно производство
на вино варира
околу вино
90 милиони
ната потрошувачка
на вино се проценува
на 15 литри
по жителлитри. Во
моментов
постојат
71
регистрирани
винарски
визби.
Домашната
потрошувачка
годишно. Во 2011 година вкупниот извоз на вино се искачи на 968 002
hl
на вино
се
проценува
на
15
литри
вино
по
жител
годишно.
Во
2011
(односно за 38,25% повеќе од 2010 година во однос на количеството
и година
за 18%
повеќе
во однос
на вредноста).
Односот
налевното
и виното
вкупниот
извоз
на вино
се искачи
на 968002
hl меѓу
(односно
за 38,25%
повеќе од
во шишиња
од вкупниот
извоз се движи
рамките
наво
вредностите
од
2010 година
во однос
на количеството
и за во
18%
повеќе
однос на вредноста).
претходните
години (87%
/ 13%).во
Увозот
на вино
Македонија
е незнаОдносот
меѓу налевното
и виното
шишиња
одвовкупниот
извоз
се движи во
чителен.
рамките
на вредностите од претходните години (87% / 13%). Увозот на вино во
во земјите членки на ЕУ учествува со 53,28% од количествоМакедонијаИзвозот
е незначителен.
то
и
39,56%
од
вредноста
извоз,
што тој
58,31% и 39,56%
Извозот во земјите членки
на на
ЕУвкупниот
учествува
со при
53,28%
од зафаќа
количеството
од вкупниот извоз на налевно вино и 20,31% од вкупниот извоз на вино
од вредноста на вкупниот извоз, пришто тој зафаќа 58,31% од вкупниот извоз
во шишиња.
на налевно вино и 20,31% од вкупниот извоз на вино во шишиња.
Графикон
17 17
Графикон
Извоз на вино 2007-2011
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703,373

687,685

700,167

968,002

Извпз вп ЕУ

493,451
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415,115
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Извор:
Државензаводзастатистика
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12%
Студија за искористување
на земјоделското земјиште за одгледување на енергетски култури и ефектите врз
4%
обезбедувањето
со храна и заштита на биодиверзитетот во Република Македонија
3%
Ораници и бавчи

3. ВОДНИ РЕСУРСИ

Овоштарници

Лозја
Интензивно, високодоходовно земјоделско производство
е возЛивади (светлина,
можно само ако за тоа се обезбедени сите еколошки фактори
топлина, вода, храна и воздух) во избалансирано потребно количество и
во текот на целиот вегетациски период.81%
Лимитирачки еколошки фактор
во нашата земја е водата, што наметнува потреба на неа да ў се посвети
посебно внимание.

Вкупните ресурси на вода на Република Македонија се проценуваат
Житни
на 4,8 милијарди m3 во сушни години и 6,37 милијарди
m3растенија
во нормални
години.
Околу
85%
од
површинската
вода
потекнуваат
од
земјата,
а околу
33%
Индустриски
растенија
40%
15% од водата дотекуваат во земјата од соседните
земји.
Во Република
Македонија има приближно 110 големи и мали вештачки езера (од кои
наводнување,
21 со големина над 1 милион m3), кои се користат за
Градинарски
растенијаза
водоснабдување и за производство на електрична енергија.
Фуражни растенија
Со изградената детална мрежа од системите за наводнување
е можно наводнување
на
123
864
ha,
но
поради
староста
на
повеќето
системи
8%
Расадници,
угари
и или
(повеќе од 25 години), во 2011 година се наводнети околу
25 052
ha,
7%
необработени ораници
12% опремената област.
20,22%, од некогаш

Графикон 18. Структура на наводнуваните култури во 2011 година

9%

2%

4% 1% 1%

Лозови насади
17%

Овошни насади
Житарици
8%

Останати фуражни
Останати индустриски

29%
7%
1%
8%

13%

Извор: МЗШВ, Управа за водостопанство
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Од вкупната површина на Македонија, околу 56 000 ha се водни
површини. Од нив: 46 700 ha се природни езера, 6400 ha се вештачки
езера, 2200 ha се реки и 700 ha се рибници.

Прв дел: Искористување на земјоделското земјиште, ресурси и одгледување на енергетски култури во Република Македонија

Табела 6. Капиталните инвестиции во водостопанството се во реконструкција
и изградба на системите за наводнување и изградба на брани
Водостопанство

Површини што ќе се наводнуваат во ha

ХС „Злетовица“ (прва фаза)

4 500

ХС „Лисиче“ (втора фаза)

4 100

Јужен Вардар (втора фаза)

3 900

ХС „Оризарска река“

1 500

ХС „Конско“

4 200

ХМС „Равен – Полог“

6 000

брана на реката Слупчанска

1 300

Вкупно

25 500

Извор: МЗШВ, Управа за водостопанство
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4. КВАЛИТЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО РЕГИОНИ

Р. Македонија е релативно мала земја. Но, и покрај тоа што станува
збор за релативно мала површина, поради хетерогеноста на природните услови (клима, вегетација, релјеф, матичен супстрат), претставува
вистински педолошки музеј, бидејќи кај нас се среќаваат истите почвени
типови што се среќаваат во централна и во југоисточна Европа. Единствен почвен тип што не се среќава кај нас е подзолот. Ќе дадеме краток
приказ за застапеноста на почвените типови и комплекси од почвени
типови за целата територија во нашата земја:
Табела 7. Распространетост на почвените типови и комплекси во Р.
Македонија во хектари и проценти
ha

% од
територијата
на РМ

камењари (литосоли)

13 053

0,51

камењари и еродирани кафеави шумски почви

299 068

11,63

камењари и еродирани циметни шумски почви

54 200

2,11

камењари, регосоли и ранкери

12 006

0,48

хумусно-силикатни почви (ранкер)

232 897

9,06

221 441

8,61

729 618

28,39

92 944

3,62

-

-

92 705

3,60

1. Почви и комплекси во планинскиот подреон

варовнично-доломитни црници
(калкомеланосоли)
кафеави шумски почви (дистрични и еутрични
камбисоли)
кафеави почви врз варовници и доломити
(калкокамбисоли)
2. Почви и комплекси на езерските тераси и
брановидно ридскиот релјеф
сироземи врз растресит супстрат (регосоли)
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Непостоењето на печатена и дигитална верзија на педолошка карта
на Р. Македонија во размер 1 : 50 000 е причината поради која не може
да се прикаже застапеноста на почвените типови и нивниот квалитет
по статистички региони. Исто така, немањето официјални податоци за
извршеното бонитирање на почвите во РМ уште повеќе ја усложнува
оваа работа. Според неофицијални извори од МЗШВ, завршено е бонитирањето на почвите на околу 43% од територијата на нашата земја, но
материјалот не е достапен.
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регосоли, рендзини и циметни шумски почви

218 583

8,50

регосоли и лесивирани почви

6 346

0,25

смолници

61 900

2,41

рендзини

2 100

0,08

черноземи

32 800

1,28

циметни шумски почви

113 359

4,41

циметни шумски почви и лесивирани почви

4 068

0,16

лесивирани почви

21 617

0,84

-

-

159 593

6,19

алувијални и скелетни алувијални почви

130 207

5,06

ливадски и мочурливо-глејни почви

39 395

1,53

тресетни и тресетно-глејни почви

28 100

1,08

псевдоглеи

2 100

0,08

халоморфни почви

3200

0,12

2 571 300

100

3. Почви на падинскиот подреон
делувијални, алувијално-делувијални и скелетни
почви
4. Почви на рамничарскиот подреон

Вкупно

Во натамошниот текст се презентирани графиконите 19, 20 и 21, во
кои е даден графички приказ на застапеноста на почвените типови и
комплекси од почвени типови во РМ.
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Почви и комплекси во планинскиот подреон
%

кафеави шумски ппчви(дистрични и еутрични
камбиспли)
варпвнички-дплпмитни црници
(калкпмеланпспли)
хумуснп-силикатни ппчви (ранкери)
камеоари, регпспли и ранкери
камеоари и ерпдирани циметни шумски ппчви
камеоари и ерпдирани кафеави шумски ппчви
камеоари и литпспли

3.62
92944
28.39

729618

8.61
221441
9.06
232897
0.48
12006
2.11
54200
11.63
299068
0.51
13053

Почви и комплекси на езерски тераси и
брановидно ритскиот релјеф
%

лесивирани ппчва
циметнп шумски ппчви и лесивирани ппчви
циметнп шумски ппчва
чернпземи
редзини
смплници
регпспли и лесивирани ппчви
регпспли, редзини и циметнп шумски ппчви
сирпземи врз растресит супстрат (регпспли)

ха

0.84

21617
0.16
4068
4.41%
1.28
0.08
2100
2.41
0.25
6346
8.5
3.6
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32800

61900

218583
92705
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кафеави ппчви врз варпвници и
дплпмити(калкпкамбиспли)

ха

Почви на падинскиот подреон
%

6.19

делувијални,алувијалнп-делувијални и скелетни
ппчви
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ха

159593

Податоците од табела 7 покажуваат дека во Р. Македонија превла-

Податоците од табела 7 покажуваат во Р Македонија преовладуваат
дуваат планинските
почви (1ha655
227околу
ha, или
3/3земја.
од целата
земја).
планинските
почви (1.655.227
или
3/3 околу
од цела
Почвите
на
Почвите
на
котлините
покриваат
916
073
ha,
или
околу
1/3
од
републикотлините покриваат 916.073 ha или околу 1/3 од републиката.
ката. Најраспространети
во планинскиот
подреон се
кафеавите
Најраспространети
почви во почви
планинскиот
подреон се кафеавите
шумски
почви
(28,39%).
Одма (28,39%).
после нив
со попо9-12%
варовночко
долимитните
шумски почви
Веднаш
нив, содоаѓаат
по 9-12%,
доаѓаат варовничкоцрници,
ранкерите
и еродираните
кафеави
шумски почви
со литосолите.
доломитните
црници,
ранкерите
и еродираните
кафеави
шумски почви
Почвите
на езерските тераси и на брановидните терени покриваат 21,53% од
со литосолите.
нашата земја. Меѓу нив доминираат регосолите и комплексите во кои
Почвите регосолите
на езерските(12,35%).
тераси и на
брановидните
терени
покриваат
доминираат
Меѓу
поединечните
типови
почви
21,53% од нашата
земја. почви
Меѓу нив
доминираат
регосолите
комплексипреовладуваат
циметните
(4,42%),
но заземаат
и значајнииповршини
во
комплексите.
После ниврегосолите
доаѓаат смолниците
( 2,41%),
а черноземите,
те во кои доминираат
(12,35%). Меѓу
поединечните
типови
рендзините
и лесивираните
почви има
многу (4,42%),
малку (сите
околу
2,36%).
почви превладуваат
циметните
почви
но заедно
заземаат
и значајни

површини
во комплексите.
По нив доаѓаат
(2,41%),
а черГолеми
се површините
на делувијалните
почви смолниците
(6,19%), од кои
се состојат
наносните
конуси кои ипретставуваат
специфичност
во географијата
на
ноземи, рендзини
лесивиранизначајна
почви има
многу малку
(сите заедно
почвите
на
Македонија.
околу 2,36%).
Рамното дно на котлините најмногу е покрино со алувијални почви (5,06%).
се хидроморфни
површинитепочви
на делувијалните
почви
(6,19%),
од кои се
СитеГолеми
останатаи
заедно покриваат
2,27%,
а халоморфните
состојат
наносните
конуси,
кои
претставуваат
значајна
специфичност
се малку застапени, но исто така тие се важна специфичност за
во географијата на
напочвите
почвитенаво
педогеографијата
Р Македонија.
Македонија.
Освен
истакнатите
типови
во Р еМакедонија
при
картирањето
се
Рамното
дно напочвени
котлините
најмногу
покриено со
алувијални
почви
констатирани
и
опишани
и
други
почвени
типови,
но
заради
мала
застапеност
(5,06%). Сите други хидроморфни почви заедно покриваат 2,27%, а халоне се внесени во табелата. Тоа се еолските песоци, црвениците, кафеавите
морфните се малку застапени, но, исто така, тие се важна специфичност
подзолести почви, антропогените и хидромелиорираните почви.

за педогеографијата на почвите во Р. Македонија.

Во Р Македонија нее завршено детално педолошко истражување и бонитирање
Освен истакнатите
типови
во Р.
Македонија,
при тоа
картина целокупната
територијапочвени
во размер
1: 2.500
или
1:5.000. Според
не
располагаме
со прецизни иподатоци
бонитетните
класи
(LandноCapability
рањето се констатирани
опишанизаи други
почвени
типови,
поради
classes).
Треба да се вложат
напори бонитирањето
почвите
што поскоро
да
малата застапеност,
не се внесени
во табелата.на
Тоа
се: еолските
песоци,
се заврши бидејќи без него тешко може да се реализира комасација и
црвениците, кафеавите подзолести почви, антропогените и хидромеарондација на земјиштето во нашата земја.

лиорираните почви.

Во Р. Македонија не е завршено детално педолошко истражување и
бонитирање на целокупната територија во размер 1 : 2500 или 1 : 5000.
Според тоа, не располагаме со прецизни податоци за бонитетните класи
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Единствено во Р. Македонија е завршено картирањето на почвите
во размер 1 : 50 000, собран е огромен материjал за почвите во нашата
земја, подготвени се ракописни педолошки карти, но до денес тие не се
отпечатени, и не е подготвена дигитална верзија на педолошката карта,
која има широка практична примена. За жал, мора да се истакне дека
нашата земја е единствената земја во Европа која ја нема завршено оваа
задача. Единствена причина за незавршувањето на оваа значајна задача
е недоволната ангажираност на досегашните наши влади, кои не најдоа
решение за непречено финансирање за реализација на овој проект, чие
финализирање може да се заврши за две години. Сегашната влада на Р.
Македонија вложува напори да се најде решение за печатење на педолошката карта и за изготвување на нејзина дигитална верзија, за што се
обрати за финансиска поддршка од ФАО.

4.1. Активирање на почвениот потенцијал
4.1.1. Мелиорации на земјиштето од низинските подрачја
Кога се говори за активирањето на земјишниот потенцијал во низинските подрачја, треба да се истакне дека овие подрачја претставуваат
дел од дното на некогашните езера покриен со современи алувијални
наноси, или се составени од речни проширувања (тераси). Во овие подрачја се јавуваат хидроморфни, а во помала мера халоморфни почви:
алувијални, ливадски, мочурливо-глејни, тресетни почви, псевдоглејни
почви, солончаци и солонци.
При активирањето на земјишниот потенцијал, треба да се отстранат
следниве негативни појави и негативни својства на почвите:
• нерегулиран воден режим;
• минерализираност на некои подземни води;
• појава на некои негативни процеси во почвите: оглејување,
акумулација на големи количества неразложени органски
отпадоци (тресет), псевдооглејување, салинизација, алкализација;
• недоволно количество хумус во некои почви;
• влошени хемиски својства на некои почви;
• недоволно количество хранливи макро и микроелементи за
интензивно земјоделско производство;
• влошени физички својства на некои почви.
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(Land Capability classes). Треба да се вложат напори бонитирањето на
почвите да се заврши колку може поскоро, бидејќи без него тешко може
да се реализира комасација и арондација на земјиштето во нашата земја.

Главни мерки за зголемување на плодноста на почвите во овие
подрачја се:
• регулирање на водниот режим;
• регулирање на количеството на органска материја во почвата;
• подобрување на физичките својства на почвите;
• подобрување на хемиските својства на некои почви;

Прв дел: Искористување на земјоделското земјиште, ресурси и одгледување на енергетски култури во Република Македонија

• ѓубрење со минерални ѓубрива врз основа на извршените
анализи за хемиските својства на почвата;
• формирање на длабок ораничен слој.
Како последица на лошиот воден режим, се манифестираат следниве состојби: носење на плодни површини покрај реките и нанесување
на неплоден чакал и песок; чести поплави со појава на водолежни површини; плитки подземни води. Водниот режим со своите негативни
последици може да се регулира со примена на комплексни мерки во
целиот речен слив (противерозивни мерки, регулирање на речното
корито, изградба на насипи, одводнување и др.).
Кај тресетните и некои мочурливо-глејни почви треба да се уништи
природната вегетација (трска, шамак, рогоз и др.) и нејзините растителни
отпадоци да се минерализираат со честа длабока обработка по одводнувањето. Хумизација треба да се врши кај почвите со мала содржина
на хумус (регосоли, алувијални, делувијални почви, псевдоглеј). Подобрување на физичките својства треба да се врши кај смолниците, тешко
глинестите алувијални почви, псевдоглејот, хидрогените црници и др.
Негативните хемиски својства се отстрануваат со примена на разни
мерки: кај солените почви со десалинизација и деалкализација, а кај
киселите почви со калцизација. Токсичните материи што се акумулираат
со оглејувањето се отстрануваат со одводнување и длабока обработка.
Пониско од планинско-ридското подрачје се јавуваат благо брановидни езерски тераси. Тие се состојат од езерски седименти на кои се
образувани почвите и нивните комплекси, кои беа опишани претходно.
На овие терени доминираат ораниците, мал дел е под зимски пасишта,
лозови овошни насади. Треба да се изврши пошумување на површините што се изложени на ерозија, зимските пасишта да се мелиорираат, и
да се подигнат овошни и лозови насади, да се одгледуваат интензивни
полјоделски култури со обезбедено наводнување.
Најважни негативни својства на почвите од брановидните езерски
тераси против кои треба да се преземат различни мерки се: ерозија,
неповолни физички својства, појава на суша, мала содржина на органски
и минерални хранливи материи, кисела реакција кај некои почви и сл.
Главни мерки за активирање на земјишниот потенцијал, односно зголе-
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мување на продуктивната способност на почвите се: противерозивни
мерки, подобрување на физичките својства на почвите, наводнување,
хумизација, ѓубрење со минерални и органски ѓубрива, создавање на
длабок ораничен слој и др.

Ова подрачје во Р. Македонија е доминантно и се состои од компактни силикатни и помалку од карбонатни карпи врз кои се образувани почвите што се презентирани во табела 1. Овие почви скоро по правило се
поплитки и поскелетни во споредба со почвите од другите подрачја. Во
ова подрачје почвите се обраснати со зачувани или деградирани шуми
(особено во дабовата зона), потоа со високопланински пасишта (над
зоната на шумите) и со брдски пасишта (во зоната на шумите, особено во
дабовата зона). Помал дел од ова подрачје е под ниви и овоштарници.
Во него најизразени се ерозивните процеси.
Кога се говори за активирање на земјишниот потенцијал во ова
подрачје, треба да се споменат следниве негативни процеси и почвени
својства:
•

различен степен на ерозија;

•

плиткост и скелетност на некои почви;

•

киселост до различен степен;

•

недоволна содржина на некои хранливи елементи.

Отстранување на овие негативни појави и почвени својства може
да се постигне со преземање на следниве мерки:
•

примена на противерозивни мерки,

•

калцизација и

•

ѓубрење со минерални и органски ѓубрива.

Појавата на ерозија на почвите во ова подрачје е главен проблем.
Таа е поизразена доколку природната вегетација е повеќе уништена,
почвите се поеродибилни, ако се обработуваат почвите без примена на
соодветни противерозивни мерки. Противерозивните мерки треба да го
опфатат целиот речен слив и тие треба да бидат комплексни: технички,
биолошки, агротехнички, регулирање на речното корито, изградба на
мали акумулации, пошумување, затревување, нега на шумите и тревниците, терасирање, контурна обработка и др.
Сите плитки и скелетни почви доколку не се под шумска вегетација,
треба да се пошумат.
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4.1.2. Мелиорации на земјиштето распространето во ридско-планинското
подрачје

Калцизацијата треба да се изведува внимателно. Опитите со калцизација на високопланинските пасишта покажале значајни позитивни
ефекти кај киселите почви.
Фосфатизацијата, нитрогенизацијата и употребата на некои микроелементи покажале висок ефект кај високопланинските пасишта.

4.1.3. Хемиски мелиорации на почвите

Прв дел: Искористување на земјоделското земјиште, ресурси и одгледување на енергетски култури во Република Македонија

Негативни хемиски својства кои се среќаваат во почвите во Македонија, а кои со хемиски мелиорации треба да се подобрат се:
•

кисела реакција на почвениот раствор;

•

базична реакција на почвениот раствор;

•

содржина на токсичните материи за земјоделските култури (многу соли, големи количества на некои микроелементи, нагласена
содржина на атсорбирани натриумови јони, големо количество
редуцирани соединенија поради нискиот редокс-потенцијал).

Кисела реакција на почвениот раствор се среќава само кај некои
планински почви (ранкер кисели кафеави шумски почви, лесивирани
почви) и кај некои тресетни почви. Киселата реакција се коригира кон
неутрална со калцизација. Базичната реакција на почвениот раствор се
среќава кај солончаците и солонците. Се коригира со скапи марки (со
промивање на солите, со одводнување и со гипсирање). Присуството на
токсичните количества материи се отстранува со промивање (борати),
одводнување и длабока обработка (редуцирани соединенија).

4.2. Комасација и арондација
Законските прописи за комасација на земјоделското, како и на другото земјиште се стари повеќе од четири века. Првите комасации на
земјиштето се изведени во 16 век во Баварија, по иницијатива на земјоделските производители. Потоа комасацијата, како мошне полезна мерка
за интензивирање на земјоделското производство, се шири и во другите
земји од Европа.
Во Република Македонија на комасацијата како битна мерка ў се
посветува посебно внимание во деведесеттите години на минатиот век.
Така, во 1990 година од страна на Собранието на СР Македонија е донесен
првиот Закон за комасација, кој е објавен во „Службен весник“, бр. 7, од
3.3.1990 година. Во овој закон се разработени постапката за спроведување на комасацијата и трошоците за спроведување на комасацијата.
По донесувањето на овој закон, во Македонија не се преземени
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активности за негова примена. Од прогласувањето на независноста
на Република Македонија до денес не е донесен закон за комасација
на земјиштето, но потребата од донесување на ваков закон е сё поевидентна. Освен донесување на квалитетен закон за комасација
на земјиштето од страна на Собранието на Р. Македонија, за реализација на комасацијата како неопходна мерка за обезбедување
предуслови за интензивно земјоделско производство, неопходна
е потребна силна поддршка од сите политички чинители.
Арондацијата како мерка за окрупнување на земјоделските парцели
единствено е изведувана на површините во државна сопственост што
ги користат поголем број правни лица (земјоделските комбинати сега
акционерски друштва). Арондацијата не е изведувана на земјоделското
земјиште што е во сопственост на физички лица.
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5. ЕНЕРГЕТСКИ КУЛТУРИ
5.1. Вовед: видови и нивна распространетост во РМ

Прв дел: Искористување на земјоделското земјиште, ресурси и одгледување на енергетски култури во Република Македонија

Во зависност од тоа што е финалниот производ што се користи како
биогориво, енергетските култури може да се поделат во две групи: во
првата група спаѓаат: шеќерна репка, шеќерна трска, пченка и др. (од нив
со посебна технолошка постапка се добива етанол), а во втората група,
кога од културите се добиваат масла, се: маслодајна репка, сончоглед,
соја и др.
Биогоривата може да се користат за производство на термална
енергија или за поинаква намена.
Метанолот се користи во чиста форма во мотори приспособени за
такво гориво или етанолот се користи во комбинација со минералниот
бензин. Растителните масла што се добиваат од енергетски култури од
втората група при реакција со метанолот образуваат биодизел-гориво,
кое се користи како погонско гориво кај дизел-возилата.
Енергетски култури што се одгледувале во Р. Македонија во изминатиот петгодишен период се: пченка, шеќерна репка, сончоглед, афион
и маслодајна репка.
Табела 8. Жетвени површини и вкупно остварен принос од енергетските
култури во периодот од 2006 до 2010 година
Култура

2006

2007

2008

2009

2010

жетвена површина

43 260

42 452

33 829

41 157

39 463

вкупен принос – во
тони

223 374

170 337

179 441

208 208

219 275

жетвена површина

10

240

0

0

0

вкупен принос – во
тони

400

7 900

0

0

0

жетвена површина

3 700

3 700

5 000

4 210

4 703

вкупен принос – во
тони

6 000

3 600

5 400

7 800

7 441

Пченка

Шеќерна репка

Сончоглед
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Афион
жетвена површина

140

240

220

620

641

вкупен принос – семе
во тони

100

200

200

500

483

-

-

215

650

1 721

-

-

2 291

1 497

4 409

жетвена површина
вкупен принос – семе
во тони
Извор: МЗШВ

Пченката (Zea Mays L.) е земјоделска култура што има огромно
стопанско значење. Тоа произлегува од нејзината широка употреба. Во
исхраната на човекот се користи како варено зрно, пченкарно брашно
и гриз, од кои се прават разни каши, чорби, супи и одреден вид погачи.
Особено голема е употребата на пченката во исхраната на човекот преку
низа прехранбени производи што се добиваат преку прехранбената
индустрија.
Пченката како суровина наоѓа широка примена во фармацевтската,
во алкохолната (добивање алкохол, млечна и лимонска киселина), во
текстилната (вештачко влакно) и во хемиската индустрија (производство
на бои, лакови, нитроцелулоза, суровина за производство на хартија),
а во сточарството се користи за производство на квалитетна силажа
(се силира целиот надземен дел од пченката), а зрното се користи како
храна за млечниот и гоениот добиток, како храна во живинарството и сл.
Во светот пченката е една од земјоделските култури што се користат
како енергетски култури. Од зрното на пченката со посебна технолошка
постапка се добива етанол (алкохол), кој се користи како погонско гориво
за моторните возила. Во последно време ваквата примена на пченката
добива се понагласено значење, за замена на класичните горива што се
добиваат од суровата нафта.
Во Р. Македонија вкупните површини засеани со пченка варираат
од година на година. Тие се движат околу 40 000 ha. Така, во 2010 година
жетвената површина е најмала (изнесува 39 463 ha), а во 2006 година е
најголема (43 200 ha). И покрај тоа што во 2010 година ожнеаната површина под пченка е најмала, остварен е вкупен принос од 219 275 тони, и
се доближува до приносот добиен од реколтата во 2006 година, кога се
ожнеани најмногу хектари, а остварен е вкупен принос од 223 374 тони.
Тоа говори за зголемување на приносот од единица површина, што се
должи, меѓу другото, и на користење на високородни хибриди од пченка.
Меѓутоа, мора да се нагласи дека високи и стабилни приноси од пченката
може да се обезбедат само со користење на современа технологија на
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Маслодајна репка
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производство, користење на квалитетен хибриден семенски материјал
и задолжително наводнување во текот на вегетацискиот период. Без
наводнување не може да се говори за успешно и профитабилно производство на пченка во наши услови.
Шеќерната репка (Beta vulgaris L.var.altissyma) спаѓа во групата на
земјоделски култури од кои се добива кристален шеќер – сахароза. Во
производството на кристален шеќер во светски рамки оваа култура учествува со околу 40%, а во реоните со континентална клима е доминантна
култура. Од еден хектар може да се добијат од 9 до 10 тони шеќер. Од
него со технолошки постапки се добива етанол (етил алкохол), кој наоѓа
широка примена и, што е мошне битно, се користи како гориво во чиста
форма во мотори адаптирани за такво гориво, или, пак, се користи како
гориво во комбинација со минералниот бензин.
Порано шеќерната репка се одгледуваше на големи површини во нашата земја и целокупното производство беше наменето за производство
на кристален шеќер во шеќераната во Битола. Падот на производството
на шеќерна репка многу јасно се гледа од табелата каде што се презентирани жетвените површини и вкупниот принос од нив во периодот
од 2006 до 2010 година. Официјалните податоци говорат дека во 2006
година се посеани 10 ha, од кои е остварен вкупен принос од 400 тони,
а во 2007 година се посеани 240 ha шеќерна репка и е добиен принос од
7900 тони. Од 2008 година па наваму, според официјалните податоци, во
нашата земја шеќерната репка не се одгледува, што се должи на политиката на увоз на нерафиниран шеќер како суровина за производство
на кристален шеќер во шеќераната во Битола.
Во Р. Македонија позначајни маслодајни култури што се одгледуваат
се: сончогледот, маслодајната репка и афионот.
Сончогледот (Helianthus annus L.) е најважната маслодајна култура
во нашата земја. Во апсолутно суво семе содржината на масло е околу
45%, а во јадрото на семето процентот на масло достигнува и над 60%.
Маслото е со светложолта боја, се одликува со пријатен вкус и мирис,
како и со голема енергетска и хранлива вредност. Во составот на маслото влегуваат линолната и олеинската киселина, кои спаѓаат во групата
на незаситени масни киселини. Освен незаситените масни киселини,
сончогледовото масло содржи и витамин (А, К, Е и др.).
Податоците за одгледуваните енергетски култури во периодот од
2006 до 2010 година укажуваат на фактот дека во овој период сончогледот бил застапен од 3700 ha (2006 год.) до 5000 ha (2008 год.), при што бил
остварен вкупен принос од сончогледово семе од 3600 тони во 2006 година до 7800 тони во реколтата од 2009 година. Од истакнатите податоци
може да се констатира дека со производството на сончогледово семе, Р.
Македонија задоволува само 10% од потребите за масло за јадење. Остатокот се обезбедува од увоз, за што се издвојуваат значителни девизни
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Република Македонија традиционално произведува афион (Papaver
somniferum L.). Се одгледува за производство на семе, а од чушките се
екстрахираат алкалоиди што се користат за производство на лекови во
фармацевтската индустрија. Афионското семе содржи 50 до 60% масло.
Околу 66% од маслото се користи во исхраната на луѓето (ладно цедено
масло). Тоа се одликува со бледожолта боја, со пријатен мирис и вкус, а
по својот квалитет се доближува до сусамовото масло. Од остатокот на
маслото во процесот на рафинирање се добива полусушливо техничко
масло, кое наоѓа широка примена во индустријата за лакови. Ќуспето
што се добива по издвојувањето на маслото се користи како висококвалитетна храна за млечен или гоен добиток, бидејќи содржи 36% лесно
растворливи белковини, 20% јаглехидрати, 13% вода и мало количество
масло. Чушките од афионот се суровина од која со посебна технолошка
постапка се екстрахираат повеќе алкалоиди (морфиум, папаверин, кодеин, неркотин, нарцеин и др.).
Афионот во петгодишниот период – од 2006 до 2010 година – се
одгледувал на површина од 140 до 620 ha, од кои е постигнат вкупен принос од афионско семе од 100 до 500 тони. Засеаните површини со афион
имаат тренд на значително зголемување, што се должи на зацртаната
политика на АД „Алкалоид“ од Скопје. Имено, оваа фирма, врз основа
на склучените договори со производителите, обезбедува квалитетен
семенски материјал и врши откуп на чушките, од кои со посебна технологија врши екстракција на погоре споменатите алкалоиди.
Маслодајната репка (Barssica sp.) е водечка маслодајна култура во
голем број земји. Во светот постојат две слични форми што се одгледуваат заради семето. Тоа се зелковата, јадросемена маслодајна репка
(Brassica napus ssp.oleifera) и сурепка или огрштица, ситносемена маслодајна репка (Brassica napa ssp. oleifera или silvestris). Семето од овие две
форми на маслодајна репка содржи различно количество масло. Така,
јадросемената содржи од 40 до 49%, а ситносемената од 35 до 44% масло. Маслото што се добива со соодветна технологија е полусушливо.
Со негово рафинирање се добива масло за исхрана. Полусушливото
масло (нерафинирано) има широка примена во индустријата за бои,
сапуни, во текстилната и во кожарската индустрија. Треба да се истакне
и фактот дека маслото добиено од постарите сорти на маслодајна репка
содржи до 50% еурека-киселина. Оваа киселина нема никаква хранлива
вредност. Исто така, утврдено е дека еурека-киселината, ако се користи
за исхрана, го оштетува системот за крвоток и предизвикува анемија
кај луѓето. Ќуспето што се добива по екстракцијата на маслото содржи
големо количество белковини, јаглехидрати и одредено количество
масло. Но, ќуспето содржи повеќе од 400 µm/g гликозинолати. Гликозинолатите во процесот на хидролиза под дејство на ензимот мирозиназа
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средства. Тоа го наметнува заклучокот за преземање мерки со кои ќе
се обезбеди зголемување на домашното производство на сончоглед.
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образуваат штетни материи, отровни за добитокот. Поаѓајќи од оваа
состојба, голем број селекционери се ангажирале и создадени се сорти
на маслодајна репка и сурепка кои покрај името на сортата содржат и
ознака „00“ (сорти со две нули, double low). Во вака создадените сорти
на маслодајна репка, содржината на еурека-киселината во маслото е
помала од 2% и со својата хранлива вредност се изедначува со сорти
кај кои содржината на гликозинолатите е помала од 15 µm/g. Се смета
дека вака малата содржина на гликозинолатите во ќуспето не е опасна
за здравјето на добитокот. Новосоздадените сорти наполно ги истиснале
старите сорти од земјоделското производство.
Добивме податоци за производството на маслодајна репка за периодот 2008-2011 година. Засеаните површини со оваа култура се движат
од 215 ha во 2008 година, кога е остварен вкупен принос од 2291 тон, до
1721 ha во 2010 година, кога се добиени 4400 тони семе. Во овие податоци
веројатно не се внесени засеаните површини со маслодајна репка во ЗК
„Пелагонија“ АД Битола.

5.2. Наоди од постојните студии и истражувања
Врз основа на пребарувањето на достапната литература за изготвените студии или изведените истражувања за енергетските култури
во нашата земја, како и на изготвените студии или истражувања за
производството на биогорива, може да се констатира дека сё уште сме
на почетните позиции за оваа мошне значајна проблематика.
Достапните литературни показатели говорат дека на проблемот за
одгледување на енергетски култури во нашата земја посебно внимание
му е посветено од З. Димов (2006). Авторот прво ги набројува историските факти за потребата од производство на биодизел-гориво генерално
во светот, а, во согласност со тоа, и кај нас, а потоа ги набројува суровините за неговото производство. Во трудот се истакнува и фактот дека
производството на маслодајни култури (како суровина за производство
на биогориво) во светот се зголемува, а во Република Македонија нивното производство се намалува и добива загрижувачки размери. Во овој
труд авторот посебно внимание ў посветува на маслодајната репка, како
енергетска култура што е суровина за производство на биодизел-гориво.
Значаен патоказ за можностите за производство на суровини што се
основа за производство на биогорива во Р. Македонија е трасиран во монографијата „Енергија од земјоделството – енергија за земјоделството“,
издадена од Центарот за промоција на одржливи земјоделски практики
и рурален развој (ЦеПроСАРД) во 2010 година. Во оваа монографија е
даден пресек на состојбите со производството на биодизел-горивото
во светот и кај нас, изготвена е SWOT-анализа, утврдени се целите и
проблемите. Потоа се предложени мошне битни пилот-проекти, обработени се аспектите за одржлив развој, и на крајот се презентирани
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•
•
•
•

енергетските култури се почеток на зелената револуција;
биогоривата се решение за проблемите настанати од климатските проблеми и сиромаштијата;
споредните производи од земјоделските култури нудат нови
развојни модели;
земјите од тропскиот појас имаат компаративни предности во
производството на биогорива, со што се намалува невработеноста и обезбеденоста со храна.

Меѓутоа, според некои научници, постојат и сомнежи бидејќи се поставува прашањето: дали масовното производство на биогорива може да
има социјална, економска и еколошка одржливост и ефикасност?
Потребата од одгледување на енергетски култури за производство
на биодизел-горива е објаснета и во студијата изготвена од З. Димов
(2011) за потребите на ЦеПроСАРД. Во оваа студија се истакнува неопходноста од производството на биодизел-гориво, што треба да е и
стратешка определба на нашата земја. Тоа се потврдува и со фактот што
во заедничката земјоделска политика на ЕУ (Common Agricultural Policy,
1992) се воспоставува програма на „одвоени површини“ (set-aside-land),
на кои се одгледуваат маслодајна репка, сончоглед и соја. Маслото произведено од овие енергетски култури е строго наменето за индустриски
цели, што придонесува за развој на индустријата за биодизел-горива во
последниве 15 години.
Поаѓајќи од Кјото-протоколот, донесен во 1997 година, во кој е усвоена стратегијата за борба против глобалното затоплување, земјите на
ЕУ од 2008 до 2012 година треба да ја намалат емисијата на гасовите кои
го предизвикуваат ефектот на стаклената градина за 8%, во споредба
со 1990 година.
Во 2003 година, ЕУ ја издаде Директивата 2003/30/EC. Целта на оваа
директива е до крајот на 2005 година, 2% од сето гориво што се користи од возилата за транспорт да биде заменето со биодизел, а до 2010
година тој процент да изнесува 5,75%. Истата година, со Директивата
2003/96/EG на земјите членки на ЕУ им се дозволува да ги ослободат
биоенергентите од акцизи. Врз основа на овие директиви и политики,
расте производството на енергетски култури и се развива индустријата за производство на биодизел-горива. Така, во земјите на ЕУ во 1991
година се произведени 110 000 тони, во 1998 година – 1 336 000 тони,
во 2003 година – 2 050 000 тони, а во 2009 година производството се
зголеми на 9 046 000 тони. Германија и Франција се водечки земји во
производството на биодизел-гориво.
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соодветни заклучоци и препораки. Во студијата се потенцира дека во
светот се изработени голем број студии кои ја третираат улогата на
биогоривата во светски размери за развојот на општествата и намалувањето на сиромаштијата. Во тие студии егзистираат повеќе мислења:

Студиите не даваат одговор на многу прашања што се однесуваат
на биогоривата, туку се фокусираат на потенцијалот на биогоривата во
развојот на земјоделското производство, развојот на руралните средини
и, генерално гледано, на намалување на сиромаштијата во светот.
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5.3. Енергетски култури што се одгледуваат денес на територијата
на РМ
Во текот на 2011 година во Р. Македонија се одгледувале следниве
енергетски култури: пченка, сончоглед, афион и маслодајна репка.
Податоците за одгледуваните енергетски култури се презентирани во
наредната табела.
Табела 9. Производство на енергетски култури во 2011 година
Остварен
Остварено
просечен
производство принос
во kg/
во тони
ha

Култура

Жетвена
површина
во ha

Ожнеана
површина
во ha

сончоглед

5 769

5 759

9 293

1 614

маслодајна
репка

48

48

602

1 254

афион

234

204

155

308

пченка

39 501

35 604

196 812

5 528

Извор: МЗШВ

Од табелата за енергетски култури се гледа дека во 2011 година
сончогледот бил засеан на површина од 5769 ha, од кои е остварено
вкупно производство од 9293 тони сончогледово семе. Тоа говори дека
со ваквото производство се задоволуваат само околу 10% од потребите
за масло во нашата земја. Главната причина за малото производство на
сончоглед кај нас лежи во бесцаринскиот увоз на нерафинирано масло.
Податоците за засеаните површини со маслодајна репка во 2011
година ги презентира МЗШВ. Од нив се гледа дека маслодајната репка
во оваа година е засеана на површина од 48 ha, од кои се добиени 602
тона семе. Меѓутоа, според информациите што ги добиваме од теренот,
состојбата е поинаква. Имено, во последните две години (2010 и 2011
година) само ЗК „Пелагонија“ АД Битола имал засеано по 2000 ha, од кои
е остварен просечен принос поголем од 2 t/ha. Засеаните површини со
маслодајна репка во оваа фирма, како и остварениот вкупен принос не
се евидентирани во МЗШВ и во Републичкиот завод за статистика.
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Афионот во 2011 година е засеан на површина од 234 ha, од кои е
остварен принос од 155 тони афионско семе.

Производството на енергетски култури (пченка, шеќерна репка,
сончоглед, маслодајна репка и афион) во Република Македонија во овој
момент не ги задоволува потребите за исхрана на човекот и на животните, како и за производство на лекови во фармацевтската индустрија.
Заради задоволување на потребите, најголем дел од сите овие култури
се увезуваат од странство, за што се издвојуваат огромни девизни средства. Со различни стимулативни мерки и водење на соодветна политика,
производството на споменатите култури може значително да се зголеми,
а со тоа да се намали нивниот увоз.
Според предвидувањата за климатските промени на целата Земјина
топка, па оттука и во Македонија, неопходно е соодветно приспособување на земјоделското производство на новите климатски услови
(зголемена температура, појава на поројни дождови, недостиг на вода
за потребите на земјоделските култури во текот на вегетацискиот период и др.).
Можноста за производство на енергетски култури во изменети
климатски услови треба да се насочи кон култури што може да се одгледуваат во такви услови. Секако дека на прво место како енергетска
култура што може да се произведува е маслодајната репка. Таа се сее
најрано во есен, порастот и развојот се одвиваат во климатски услови
кога има најголемо количество врнежи – во доцна есен, во зима и во рана
пролет, така што веројатноста за добивање високи и стабилни приноси
е голема. Освен тоа, мора да се истакне дека, за жал, во Р. Македонија
постои значителна површина од земјоделско земјиште што е деградирана – контаминирана со тешки метали над максимално доволените
концентрации. Такво земјоделско земјиште (во ЛЕАП-от на Општина
Велес се споменуваат околу 30 000 ha) има во околината на Велес, потоа во инундационата речна тераса на Злетовска и Каменичка Река, во
околината на Лојане и др. Точните површини со контаминирани почви
со тешки метали (олово, цинк, кадмиум, никел, арсен, хром, жива и др.)
не се познати. Тие треба точно да се детерминираат и на нив е потребно
да се одгледуваат енергетски култури што ќе бидат наменети за производство на биогориво, а не за исхрана на човекот и на животните. Ова
се однесува особено на маслодајната репка и на пченката (во услови на
наводнување). Со одгледувањето на енергетските култури истовремено
се врши фиторемедијација на контаминираните почви со тешки метали.
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5.4. Која е можноста за нивно одгледување во иднина според
предвидувањата за климатските промени во Македонија?
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Според некои процени, во Република Македонија годишно се трошат
околу 100 000 t дизел-гориво. Подигање на преработувачкиот капацитет
за производство на 10 000 t биодизел-гориво е реално и остварливо. За
оваа намена се потребни 10 000 t масло, кое се добива со преработка на
25 000 t семе од маслодајна репка. За да се постигне просечен принос од
2 t/ha, потребно е да се засеат само 12 500 ha. Тоа значи дека перспективата на оваа енергетска култура е надежна дури и за сеење на поголеми
површини, откако ќе се дефинираат точно контаминираните површини
со тешки метали.
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•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Донесување на нов закон за земјоделското земјиште усогласен
со директивите на ЕУ.
Донесување на правилник за максимално дозволени концентрации на штетни материи во почвата (тешки метали, органохлорни
соединенија и нафтени деривати). До денес нашата земја нема
донесено ваков подзаконски акт.
Донесување на нов закон за наследство, во кој наследник на
земјоделското земјиште ќе биде само оној што ќе остане на фармата и ќе се занимава со земјоделско производство.
Завршување на бонитирањето на почвите на целокупното земјоделско земјиште, како и подготвување на печатена и дигитална
верзија на бонитетна карта на земјоделското земјиште во Р.
Македонија.
Изнаоѓање решение за обезбедување финансиски средства за
подготвување на дигитална и печатена верзија на педолошка
карта на Р. Македонија и формирање банка на податоци од истражувањата на почвите кај нас.
Формирање мониторинг на почвите во Р. Македонија.
Донесување на законско решение за контрола на плодноста на
земјоделското земјиште.
Долгорочно решавање на проблемот со одржувањето на системите за одводнување.
Решавање на актуелниот проблем со наводнувањето на земјоделските култури со изградба на системи за наводнување на
површина од 400 000 ha.
Донесување на нов закон за комасација за да може со силна политичка поддршка да се спроведе комасација и арондација на
земјоделското земјиште, со единствена цел – да дојде до окрупнување на парцелите. Со тоа ќе се обезбедат поволни услови за
интензивно и профитабилно земјоделско производство.
Дефинирање на вкупното земјоделско земјиште што е контаминирано со штетни материи над максимално дозволените концентрации за да може да се планира производство на енергетски
култури на тие површини. Во согласност со директивите на ЕУ,
на контаминираните површини не смее да се произведува храна
наменета за исхрана на луѓето и на добитокот.
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6. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Во согласност со ЕУ-политиката за обезбедување на 10% од енергетските потреби на Европа од примарната и секундарна генерација
на биогорива со соодветен квалитет (2009/30/EC) во сооднос 70 : 30 во
секторот транспорт (DG AGRI, 2007), и Република Македонија на патот кон
постигнување и исполнување на општата цел треба да ја исполни оваа
обврска на национално ниво до крајот на 2020 година (DG AGRI, 2007).
Според ЕУ-директивата за обновливи извори на енергија (2009/28/EC),
земјите се насочуваат кон користење на вода, сонце, ветер и биомаса,
како обновливи и алтернативни извори на енергија, со крајна цел –
достигнување на 20% од вкупната потрошувачка, во која најмалку 10%
треба да отпаднат на транспортните потреби, чие задоволување ќе биде
исклучиво и само со биогориво.
Во последната деценија површините во Европа под енергетски култури се зголемени, иако различно, во зависност од земјата и нејзината
политика, а развиен е и модел за оваа цел (AGLINK-COSIMO, 2009; ESIM,
2008; CAPRI, 2010).

Интензификацијата на земјоделското производство на земјоделски
култури за добивање биогориво сё уште е отворена тема (ЕЕА, 2007) на
која се дискутира особено од аспект на можноста за повторно користење на запоставени, напуштени (Kim et al., 2009) и неплодни почви, или,
пак, површини што може да се третираат како обработливи за одредени
житни култури, како што се: ’рж, јачмен, овес и сл., а кои, инаку, недостигаат во секојдневната прехранбена индустрија и производството на
пекарски продукти, како и во релативно новите современи трендови на
здрав, макробиотички, биолошки и диететски режим на исхрана.
Биолошката разновидност, особено агробиодиверзитетот е
осетлива и ранлива категорија, која заслужува сеопфатно внимание при производството на енергетски култури, што се анализира
во оваа студија мошне внимателно и со единствена цел: да се открие колку интензивното производство би можело да доведе до
нарушување на природниот баланс и зачувување на биоразновидноста. Историското наследство во областа на земјоделството се огледува во разновидноста на традиционални сорти и локално адаптирани
популации кои имаат биогеографска конекција со одредени локации или
неретко микролокации. Иако заборавени во добар дел, во последните
15 години со интензивната работа во областа на растителните генетски
ресурси за храна и земјоделство (РГРХЗ) го пронајдоа своето место во
општественото живеење, се наметнаа како потреба особено во време на
неочекувано брзата манифестација на климатските промени (Mancisidor
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1.1. Цел

et al., 2012) и изнаоѓањето мерки, предлог-чекори и конкретни практики
за адаптација без поголеми реперкусии врз количеството на произведената храна.
Од овие причини, студијата разработува главна и општа тема за
натамошната толеранција на запоставеност на потенцијално обработливите и родни земјоделски површини, третман на незаинтересираност за
натамошно користење со одгледување на култури наменети за храна и
исхрана (FAO, 2008) и наметнатата потреба од елаборирање на степенот
на засегнатост со одгледувањето на енергетски култури.

Втор дел: Влијание на земјоделското производство врз биодиверзитетот

1.2. Опфат и обем
За да се разработат и анализираат последиците заедно со можностите за одгледување на енергетски култури, студијата е заснована на
неколку индикатори, кои опфаќаат:
1) тип на култури;
2) земјиште (општ осврт);
3) локација;
4) агроекономски аспект (трошок за работна сила, цена на чинење
на храната и преработки);
5) агроеколошки аспект (влијание врз животната средина и околина
со заземање површини со самоникната вегетација);
6) субвенционирање на производителите на енергетски култури –
корист или штета?
1) Интегрираниот систем на тип на култури и изборот на површини на
кои се засејуваат/засадуваат овозможуваат планско производство на
достаточно количество со одреден квалитет, кој зависи од направениот
избор на сеидбен материјал (комерцијална сорта, традиционална сорта,
локална популација, хибрид и сл.) и биологијата на културата што се
внесува во производството. Во контекст на оваа потточка, важно е да се
спомене неопходноста од правилна ротација на културите (плодоред)
со адекватна култура. Всушност, шансата на Р. Македонија за планско
производство на енергетски култури и достигнување на споменатите
бројки во проценти, како задача што треба да се исполни, се наоѓа токму
во овој систем.
2) Во земјоделско-производниот систем освен изборот на култура,
приоритет претставува и типот на почвата/земјиштето што станува
системска компонента. И, тука би се надоврзал плодоредот како основна алатка за добро организирано, исправно водено – со оправдан
квалитет и квантитет – производство. Ова е особено поради фактот што
секоја култура има придружна компонента од самоникната вегетација,
која како почвен генофонд е дел од биолошката разновидност и екосистемот. Ротацијата на културите и заменувањето на стрништата со
окопни култури какви што се енергетските (маслодајна репка, сончоглед,
пченка) ја оневозможуваат акумулацијата на семенски материјал од ист
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вид плевелни растенија кои би предизвикале експанзија при есенскиот
пораст, задушување на штотуку поникнатиот посев и декласиран (намален) принос/ha. Монокултурното одгледување на жита, градинарски и
окопни култури во последните 25-30 години доведе до зголемување на
биолошката разновидност на плевелната вегетација, зголемена употреба на хемиски средства за заштита, појава на нови болести и штетници
(пр.: Tuta absoluta), контаминација на почвениот супстрат, намалување
на плодноста, дезинтеграција на структурата и сл. Конкретно во Р. Македонија ваква состојба се среќава во струмичкиот, во гевгелискиот, во
вардарскиот и во тиквешкиот регион.
3) Во однос на локацијата, изборот е индивидуален и прилично селективен, во зависност од околната средина, конфигурацијата на теренот,
местоположбата и водно-воздушниот режим. Скоро и да не постои
некое правило според кое ќе се определи локацијата каде што ќе се
одгледува енергетска култура; секое стрниште (ожнеана нива), земјоделска површина обрасната со природна вегетација, а особено може
да се препорача рекултивација (повторно заживување и обработка) на
ридско/необработливо земјоделско земјиште, во согласност со член 5
од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“, бр. 135/07) во руралните средини (Јакимовски, 2004), кое е погодно за одгледување ’рж,
овес, јачмен, сирак и други житни култури што се среќаваат сё поретко
во земјоделското производство на Р. Македонија. Ако се има предвид
побарувачката за овие култури како добиточна храна и режим на општо
правилна исхрана кај луѓето, тогаш концептот за нивно одгледување
(есенска сеидба) и заменување со енергетски култури (маслодајна
репка, доцни хибриди од сончоглед) (доцна пролетна сеидба) може да
се прифати како погоден.
4) Во оној момент кога ќе се оправда одгледувањето на енергетски култури за добивање биогориво, ќе може да се направи евалуација од агроекономски аспект, кој освен што ги опфаќа трошоците за производство
на биогориво („Сл. весник на РМ“, бр. 113/2011), подразбира комплексна
пресметка и во однос на цената на чинење на увезената храна и нејзините преработки, како резултат на користење на обработливо земјоделско
земјиште. Токму од овие причини сё уште се водат дебати за оправданоста на наменското производство на енергетски култури (МАНУ, 2010).
Иако, според ЕУ-директивата за промоција и употреба на биогориво и
алтернативни извори на енергија (2003/30/EC), одгледувањето и експлоатацијата на енергетските култури треба да стане национален интерес,
сепак, во Р. Македонија се оценуваат повеќе аспекти (земјоделство,
екологија, енергетика) и во моментов се градат две нови фабрики за
производство на биогориво (биодизел). Првата фабрика за биодизел во
сопственост на приватната компанија „Макпетрол“ е отворена во 2007
година, со капацитет од 30 000 t/год., која користи нерафинирано масло
од семе од маслодајна репка од увоз.
5) Особено важно место во севкупната констелација на производството
на енергетски култури му се дава на агроеколошкото аспектирање, со

51

Втор дел: Влијание на земјоделското производство врз биодиверзитетот

Студија за искористување на земјоделското земјиште за одгледување на енергетски култури и ефектите врз
обезбедувањето со храна и заштита на биодиверзитетот во Република Македонија

Втор дел: Влијание на земјоделското производство врз биодиверзитетот

солидна процена на влијанијата врз животната средина, губење на одредени биотопи со специфични карактеристики и намалување на биоразновидноста, особено во оние случаи кога се заоруваат, пренаменуваат
и користат површини што дотогаш биле под пасишта (Закон за заштита
на природата, „Сл. весник на РМ“, бр. 67/04, во делот што се однесува на
живеалишта и екосистеми на пасишта), ливади, тресетна почва и шумски
појаси, па дури и шуми (Pelkmans et al., 2008), што е спротивно на член
43 од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“, бр. 135/07).
6) Субвенционирањето на производителите на енергетски култури треба
да биде од општа полза, ненаметната обврска наменета за постигнување
на производство на биогориво од биомаса во износ од 10% од вкупното, а
како обврска да се вметне само тогаш кога ќе се почне со инвестирање во
сигурни извори на енергетски суровини (енергетски култури) и изградба/
пренамена на одржливи капацитети и погони за преработка за биогориво.
Енергетските култури би можеле да се одгледуваат на околу 5%, односно
30 000 ha земјоделско земјиште (http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/556),
од вкупното обработливо земјиште (650 000 ha) за кое не постои поголем
интерес, но со давање под закуп во согласност со член 18 од Законот за
земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“, бр. 135/07) и измени и дополнувања („Сл. весник на РМ“, бр. 18/11), може да биде од општа полза.
Во научноистражувачкиот круг, каде што акцентот е ставен на апликативност и во мисијата наречена исхрана и иднина со храна за сите луѓе во светот, постигнат е консензус дека стратегијата на производство на жита како
стратешки култури треба и може да се подобри. Субвенционирањето на
производителите на енергетски култури, претежно маслодајна репка, треба да се релоцира и да биде поддржано и од индустријата која инвестира
во ова производство и дополнително да обезбеди фондови за промоција
на биогорива (Deason et al., 2010). Евентуална синергистичка поврзаност
може да се најде во плодосмената и ротацијата на културите, но со единствена цел – да се поддржат и подобрат почвената структура, плодноста
и физичко-хемиските својства, да се зголемат квантитетот и квалитетот на
добиеното лебно жито и да се реализира динамичен производен систем
како спој меѓу Владата на Р. Македонија и приватните компании со основна
дејност производство на енергија, изнаоѓање на алтернативни и обновливи
извори (Scott et al., 2010) и замена на бензинските и нафтени деривати со
втората генерација енергенти (Euroactiv, 2009), но сето ова постепено и
ненаметливо. Какво било форсирање неминовно ќе доведе до уништување
на земјоделските живеалишта, еколошки значајни биотопи до степен на
загрозеност и рефлексија врз биолошката разновидност во согласност со
член 5 од Законот за заштита на природата („Сл. весник на РМ“, бр. 67/04),
како основа на хармонијата и балансот што природата и екосистемите во
неа го одржуваат, иако сё потешко, поради антропогено влијание.
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1.3. Системски воведни информации

•

конзервација на биодиверзитетот;

•

заштита на природните биотопи со значење за еколошката рамнотежа во природата;

•

обновување на деградираните биотопи;

•

заштита на природните карактеристики на пределите (пејзажи).

Кон овие принципи треба да се додаде и податокот дека секоја
земја ги почитува овие принципи со цел да ја зачува биолошката разновидност, но притоа да бидат обезбедени и доволни количества добиточна храна и храна за луѓето. Според актуелните податоци за диететските
режими на исхрана, кај добитокот е намалено внесувањето на зрнеста
храна, особено крупнозрнеста (пченка), за 3,0%; сё повеќе се вклучуваат
нуспродукти добиени при преработка на жита, намалени се површините под пасишта за 0,9%, а зголемено е семепроизводството од житни
растенија и маслодајна репка за приближно 1,4 – 7,0-8,0% (во земјите
од Северна Европа за неверојатни 12,3%), од кои дури 5,6% на сметка на
обработливи површини. Притоа, треба да се потенцира дека е намален
извозот на жито за земјите што се дефицитарни за овие култури, така
што е повеќе од очигледно дека овие информации, иако воведни, се
застрашувачки и заслужуваат малку поголемо внимание. Северноевропските земји сё повеќе се ориентираат кон производство на семе од
маслодајна репка и скоро употребата на семиња од житни растенија е
заменета во целост, а цената на семето од сончоглед и маслодајна репка
е повисока за околу 6-7%, што севкупно се рефлектираше кон повисока
цена на биогоривата (Fonseca et al., 2010). Р. Македонија е на почеток на
исполнување на квотата од 10% учество на биогоривата во вкупната
потрошувачка и конкретните податоци се однесуваат само на капацитетот на приватната компанија „Макпетрол“, со произведени 30 000 t/
год. и планираните 200 000 t/год. од капацитетот на Маслодајна „Благој
Ѓорев“, Велес, кој е во изградба. Според стручните предвидувања, во кои
е земена предвид употребата на сите расположливи енергенти (нафтени
продукти, јаглен, природен гас, биомаса за согорување, геотермална
енергија, обновливи извори на енергија, сончева енергија, ветерна
енергија, нуклеарна електрана), неопходно е зголемување на учеството
на приватниот сектор и на странските вложувања заради задоволување
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Европа моментално задоволува 5,75% од задолжителните 10,0%
потреби за енергетски култури, а кои треба да се достигнат до крајот
на 2020 година. Како земја со статус на кандидат за членство во ЕУ, Р.
Македонија треба да разработи неколку системи со понудени можности
за производство на енергетски култури, притоа запазувајќи неколку
основни принципи и начела (Закон за заштита на природата, „Сл. весник
на РМ“, бр. 67/04, член 7) за зачувување на биолошката разновидност:
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на потребите за електрична и топлинска енергија и гориво во доменот
на транспортот и сообраќајот. Во однос на цената, не треба да се очекува
драстично повисока цена на биогоривата, бидејќи наведените енергенти
ќе овозможат растоварување и можност за користење на други извори,
а не претежно електрична енергија, како во моментов (повеќе од 70%)
(МАНУ, 2010).
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2. ПРЕГЛЕД НА УПРАВУВАЊЕТО СО ЗАШТИТАТА НА
БИОДИВЕРЗИТЕТОТ
Од особен интерес за одржувањето и заштитата на биолошката и
агробиолошката разновидност е системот што ќе биде конципиран,
прифатен и имплементиран во севкупноста на екосистемот, каде што се
планира да се одгледуваат енергетски култури или, пак, каде што веќе
се одгледуваат. Со оглед на комплексноста на екосистемите и нивните
основни компоненти, треба да се посвети внимание и да се спроведе
на анализа за абиотските1 и посебно за биотските2 фактори, кои се
синергистички вообичаено поврзани и се надополнуваат, сочинувајќи
средина како целина (Мулев, 2003) со релативно постигнат баланс.
Руралните области, како источниот дел на Р. Македонија, мариовскиот
регион, реканскиот регион и секундарно настанатите рурални делови
како резултат на напуштањето на селата, се карактеризираат со низок
степен на антропогена активност. Поради тоа, тие претставуваат добро
интегрирана целина во која протокот на енергија низ одделните компоненти на екосистемот (растенија, животни, вода, почва) функционира
урамнотежено.

Природните екосистеми од типот на пасишта (Закон за пасиштата,
„Сл. весник на РМ“, бр. 3/98), ливади, преодни шумски појаси и шуми
како добра од општ интерес се организирани по принципот на одредена еколошка валенца за секој чинител и евентуална доминација или
отсуство на некој од нив доведува до промени, кои ако се подолготрајни,
преминуваат во сукцесивни, со трајни последици во физиономијата на
екосистемите. Секој од наведените природни екосистеми претставува
животна средина за одреден тип живи организми – растителни и животински – кои според генетската предодреденост и биологија, ја сочинуваат, придонесуваат и одржуваат еколошката рамнотежа.
Тоа е така дури и во контролираните агроекосистеми каде што антропогеното влијание е големо, неминовно и есенцијално, бидејќи се
работи за продуктивни екосистеми каде што квантитетот на добиената
1 Во абиотски фактори спаѓаат сите оние фактори кои доаѓаат од надворешната средина, а тоа се следните: 1) климатските фактори (температура, светлина, релативна
влажност на воздухот, брзина и честота на ветрови, количина и распоред на врнежи и
др., 2) едафските фактори (физички и хемиски карактеристики на почвата, содржина
на биоелементи, хумусни материи, токсични материи и др., и 3) орографски фактори
(релјеф и конфигурација на терен, хоризонтална и вертикална дистрибуција на површината, надморска височина, инклинација, експозиција) кои доаѓаат од надворешната
средина.
2 Со биотските фактори се опфатени сите 1) директни и индиректни влијанија и дејства
на живите организми (помеѓу самите растителни видови, помеѓу самите животински
видови и меѓусебните и интерактивни влијанија помеѓу растителните и животински
видови, 2)антропогена активност (директно/индиректно влијание на човекот позитивно/негативно врз хемиско-физичките и биолошки услови на животната средина)
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2.1. Животна средина
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биомаса (зелена, плодови, семе) е приоритет. Преземените активности,
иако планирани, и во концептот на органското или биолошко земјоделство честопати излегуваат од дозволените граници и алтернативни
решенија се бараат сё со цел да не дојде до декласирање на очекуваниот
принос и да се намали економскиот ризик. Традиционалното земјоделство со високи природни вредности (Baldock et al., 1993), иако
во Република Македонија во руралните средини сё уште постои,
е многу прифатлив концепт, кој не форсира висококвантизирано
производство, туку добиениот принос да се карактеризира со
квалитет интерпретиран преку неговата безбедност. Следењето на
природните законитости и релации во природните екосистеми преку
избор на соодветни култури, следливоста и негата на посевите/насадите
со користење на средства/алатки што доаѓаат од природата – обезбедуваат интегрирана животна средина (EEA 2007b).
Но, денешните текови во секторот на земјоделството, кои ретко
кога можат да се изолираат од другите сегменти на општественото
живеење, наметнуваат малку поинаков концепт на управување со животната средина, кој треба да се адаптира, да претрпи одредени модификации (Efroymson, 2012) и да резултира со солвентни практики, кои,
пред сё, ќе значат симбиоза со животната средина (Ness et al., 2007), а
истовремено ќе бидат насочени кон целта што треба да се постигне –
добивање производство со задоволителни карактеристики потврдени
преку мерливи индикатори (Turnhout, 2007). Преку овие индикатори се
оценува состојбата на животната средина, се овозможува континуиран
мониторинг со навремена сигнализација на одредени промени и нивна
евиденција, а можен е и компаративен преглед на различни системи за
иста намена (пр.: дрвен отпад за биогориво, отпад од добиточна храна
за биогориво, треви за добивање биогориво и сл.). Ако се земе предвид
органската продукција како мерлив индикатор, тогаш се оценува искористеноста на земјиштето (големина на површина/ha), фотосинтетската
способност на растителните видови (mg CO2/dm2 лисна површина/1h),
органската продукција (t/ha/год.), должината на продуктивниот период,
нето-примарната продукција (збир од отпад, консумирана органска
материја и вградена органска материја) и економичниот коефициент
на продукцијата. Ако, пак, се оценува биомасата како мерлив индикатор, се зема предвид распределбата на биомасата на земјата (копно –
шуми, ливади, пасишта, агроекосистеми; вода – слатки и солени водни
екосистеми), потоа годишното количество на растителниот отпад (kg
ha-1/год.) и брзината на неговото разградување, масата на резервната
органска простирка (t ha-1) и количеството на минералната компонента
во растителната маса (kg ha-1). Притоа, може да се оцени органската
продукција или количеството биомаса добиено од поединечни видови
што се истовремено и целни, или, пак, вкупната маса на вегетацијата,
која го рефлектира количеството на енергијата складирана во нив и ја
претставува потенцијалната продуктивност на локалитетот.
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Обработливите површини во Република Македонија се разместени во
различни биотопи и затоа се специфични или, едноставно речено, „погодни“ или „родни“ за одгледување на одредена култура. И во минатото,
блиско или подалечно, земјоделското производство било следено и
организирано според висината на добиената реколта и сфатено како
динамичен процес што се менува од година на година. Практиката на
ротација на културите се покажала како целисходна и ефикасна и притоа
корисна за околната средина која е во директно зависна релација со
обработливото земјиште.
Дали ќе се одбере запоставен, помалку култивиран, испостен или,
пак, екосистем дотогаш добро и правилно управуван од човекот,
наидува на исто двоумење; дали одгледувањето на енергетски
култури, кое, главно, се заснова на маслодајна репка, стрни жита
и пченка, ќе се конципира како континуиран систем на плодоред,
монокултура или, пак, приоритет ќе се даде на количеството на
произведена биомаса за преработка во биогориво, зависи од
земјоделската политика на земјата и нејзината стратешка ориентираност по прашањето за исхраната на популацијата. Ако, притоа,
се занемари првата опција (континуиран систем на плодоред, односно
ротација на културите), тогаш кој било систем и да се одбере, го дава
непосредно одговорот на прашањето за степенот на влијанието врз
биодиверзитетот на околната средина, биотопите каде што видовите
се развиваат и одржуваат, како и за евентуалната и извесна загуба на
одредени видови и за типичниот израз на биотопите. Ако кон ова размислување се додаде и изразеното влијание од настанатите климатски
промени, тогаш одговорот може да се дефинира како унифициран за кој
било биотоп што ќе се одбере за ставање во производство – пасиште,
ливада, тресетно земјиште, шумски појас и сл., а тоа значи изразено
влијание врз флористичкиот состав, промени во вегетациска смисла,
намалување или губење на биоразновидноста (Mancisidor, 2012) и отворање пат за уште поизразено климатско влијание.
Но, се чини дека последиците тука не се дефинитивни, бидејќи околната
средина е променлив систем со одредени законитости на влијание – зависност – последица – адаптација/модификација, кои не секогаш имаат
позитивен карактер.

2.3. Интерактивност во системот
Природните екосистеми се конституирани така што користа од нивните единки како чинители обезбедуваат храна, заштита на животната и
околна средина, го намалуваат загадувањето на воздухот, единствени се
во намалување/минимизирање на влијанието од климатските промени
и само со одржување и заштита е возможно да се дејствува локално, а
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размислува глобално. Дури и ако се искористува земјиште што не е
обработливо, се прекинува интерактивноста во системот, трајно
се нарушуваат биотопите и се создаваат нови услови во кои адаптацијата е неминовна и многу неизвесна. Ова подразбира сосема
поинаков сооднос помеѓу живата (биогена) и нежива (абиогена) компонента, а резултатот не е очекуваниот, и покрај многуте панел-дискусии,
разработка на модели и шеми за изнаоѓање начин за да се задоволат
потребите за биогориво, а притоа да не се разрушуваат природните
екосистеми. Тука се чини дека натежнуваат негативните согледувања и
последици од одгледувањето на енергетски култури.
Основно начело во земјоделскиот производен процес е безбедно
производство на храна со одредени специфичности во зависност од
избраниот систем на производство. Размислувањата од типот на внесување на енергетски култури во системот доведуваат до дополнително
ѓубрење, искористување на почвената влага и повремено осиромашување на почвата. Ова претставува сериозна закана за биолошката
разновидност, особено ако се има предвид дека вклучувањето на енергетските култури во производството ќе значи истиснување на културите
за добивање храна и доминантност на монокултурното производство.
Дополнителното додавање на ѓубрива и користење на средства за заштита од болести и штетници со цел да се добие што поголемо количество
биомаса ќе доведе до губење на одредени компоненти (биогени) на
екосистемот и негово обезличување, што неминовно води кон тоа по извесен период да се појават одредени слабости од аспект на зголемување
или намалување на популациската густина на одреден вид. Очигледни
се последиците од веќе воспоставениот процес кој во светски рамки
пројавува катастрофални последици за здравјето на луѓето, деструктивно влијае врз животната средина, ја зголемува контаминацијата на
водата, воздухот и почвата и доведува до намалување на биолошката
разновидност. Ваквата стратегија, која станува примарна во развојот на
секоја современа земја, најверојатно ќе ги покаже негативните страни
дури откако светот ќе се соочи со загрозување и парцијална загуба на
дел од составните компоненти на екосистемите/агроекосистемите, за
подоцна да се констатира дека не постои балансиран екосистем, односно животна средина без умерено заемно дејство или интерактивност.
Тука веќе треба да се размислува на второ, повисоко ниво; да се нагласи позитивната улога на биолошката разновидност во екосистемите,
да се разреши дилемата околу трошоците за одгледување на енергетски
култури и преработка во биогориво, и околу достаточноста на храната
и цените по кои би се продавала. Во вакви околности, со доминација на
негативните влијанија, напорите за исполнување на одредена квота на
европско ниво треба да се видоизменат и пренасочат кон користење на
алтернативни/природни извори на енергија без штетни последици за
природата (геотермални, сончеви, ветерни) и нејзината репрезентативна
карактеристика – биолошка разновидност, препознатлива зелена боја
и асоцијација на зборот bio – живот.
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Тогаш се чини дека е сосема оправдано прашањето на Scharlemanna
и Laurance (2008): Колку вистински се зелени биогоривата? Можноста
да се пронајде баланс меѓу позитивната и негативната страна на воведувањето на енергетски култури во производството останува отворена,
но секогаш со докажана оправданост од аспект на заштита на животната
средина и биодиверзитетот.
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3. КОНЦЕПТ НА ЕНЕРГЕТСКИ КУЛТУРИ И БИОДИВЕРЗИТЕТ
Создавање на концепт кој опфаќа одгледување на енергетски култури и заштита на биодиверзитетот е прилично комплексна задача,
а во голем дел и особено тешка, без притоа да не се појават или, пак,
настанат споредни и ретко предвидливи последици. Почнувајќи од искористување на земјиштето – обработливо, напуштено или повремено
обработливо – па сё до одгледување на енергетски култури со добивање
на квантитет на биомаса со одреден квалитет од која зависи и добиеното
количество на биогориво, настануваат одредени влијанија врз околната
средина и биотопите каде што расте одреден тип вегетација.
За да се добие одржливо производство што ќе биде и економски оправдано, земјоделските производители треба да бидат
целосно посветени, да се воспостави следливост на растот, развојот
и созревањето на семето во текот на целата производна сезона, а
интервентните мерки за потребите на културата да бидат редовни
и на задоволително ниво. Но, за да се постигне сето ова, значи дека
фокусот на производителот е ставен на површините под енергетски
култури и на задоволување на нивните потреби. Тие потреби подразбираат апликација на ѓубрива за подобрување на минералната исхрана,
средства за заштита на растенијата во случај на појава на болест, штетници и плевели, како и користење на водата како ресурс што веќе се
третира како недостаточен и добива заслужено внимание во европски
и во светски рамки.
Меѓутоа, задоволувањето на потребите на енергетските култури
е негативно аспектирано од зачувувањето на биодиверзитетот во
околната животна средина. Дополнителните наѓубрувања на почвата
и наводнувањето истовремено значи дифузно контаминирање на околината, менување на почвениот состав, и новосоздадените услови се
рефлектираат врз абундантноста на популациите што растат спонтано
како самоникнати и ја сочинуваат биолошката разновидност во флористичкиот состав на околните ливади, пасишта, преодни шумски појаси
и друг тип на земјиште што се граничи со обработлива површина.
Ова се два различни екосистема со карактеристичен изглед, физиономија, состав, потреби за минерална исхрана и различна листа на
индикатори што ги карактеризираат. Одржливоста на опишаните системи е многу дискутабилна, а без притоа да не се чувствува влијанието од
одгледуваните култури, во овој случај енергетски. Можеби промените
нема да бидат веднаш видливи, но одгледувањето на монокултура за краток временски период од две до три години доведува до
експанзија и доминација на културните растенија (енергетски), чиј
систем на одгледување е интензивен и интегриран од пакет мерки
кои овозможуваат квалитетно производство.
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3.1. Можности
Диверзификацијата за изнаоѓање други и алтернативни извори на
енергија кон која тежнеат компаниите кои произведуваат енергија се
наметнува сё повеќе, а со растот на цените на енергијата на глобално
ниво тоа и се покажува во практиката како потребно. И покрај тоа што
најефикасен и високопродуктивен, што истовремено значи економски
оправдан, е начинот на производство на енергија од енергетски култури, во денешното современо општество дел од социјалната култура и
менталитетот на луѓето се размислувањата за иднината, квалитетот на
животот и посветеноста на заштитата на животната средина и биолошката разновидност. Токму од овие причини со право веќе сё повеќе се
запоставува ваквото едноставно решение, а вниманието се врти кон
други можности што треба да понудат решенија во поглед на производството на биогориво.

Да се задоволат критериумите што се наметнати и значат достигнување на 10% задоволување на енергетските потреби на Република
Македонија со биогориво, добиено од енергетски култури, е предизвик
од повеќе аспекти. Со оглед на природата на оваа студија и нејзиното
значење, фокусот ќе се задржи само на прашањето како да се надмине
овој предизвик без драстични и трајни последици за биодиверзитетот
на земјата, која е една од ретките со биолошка разновидност од преку
3700 видови на површина од само 25 713 km2. Ако се има предвид дека
и многу поразвиени земји кои го поминале истиот пат на преструктурирање на земјоделското производство со воведување на производството
на енергетски култури и во овој момент задоволуваат приближно во
просек околу 4,5-7,0% (некои земји и многу повеќе), сё уште производството на енергетски култури од прва и од втора генерација го третираат
како дебатна тема што е речиси непресушен извор на мислења што
стигнуваат од различни страни. Соодветни експерти и научници кои
ја третираат оваа проблематика како сеопфатна, посочуваат дека во
ниту еден момент не смее да се сфати како воведување на вообичаено
производство на одредена култура, за одредена потреба, без последици за природата и нејзините древни законитости (Cherevko, 2008), без
еколошки привремени или трајни последици и катастрофи од типот на
промена на морфолошко-едафските карактеристики на биотопите каде
што живеат, релативно избалансирани односи меѓу составните компоненти на флората и фауната.
Иако студијата се однесува на Република Македонија, сепак, не
може а да не се спомене накусо дека напредните и развиени земји во
почетокот на воведувањето на енергетските култури во производството и поддршката на концептот на биогориво беа фокусирани на
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добивање биогориво од маслодајна репка, житарки и пченка. Но, по
само неколку години, искуствата покажаа дека нивното влијание врз
биолошката разновидност е многу поголемо отколку очекуваното, а
придобивките од користењето на биогориво не може ниту оддалеку
да се споредуваат со настанатите последици во животната средина и
околина. Оттогаш наваму започнаа отворени дискусии и дебатирања
во прилично хетероген научен и експертски состав што сё уште траат
(Bignal and McCracken, 1996).
Откако се констатираа последиците и влијанието врз биодиверзитетот (Billeter and LiiRA, 2008), почна да се размислува на сосема поинаков
начин за изнаоѓање алтернативни извори за производство на биогориво,
а кои ќе имаат мало влијание, и на кои ќе продолжи да се работи за да се
доведат негативните влијанија до минимум. Така настана втората генерација на енергетски култури од кои ќе може да се произведува биогориво.
Тука, пред сё, се мисли на брзорастечките дрвја, тревести растенија со
брз раст и постигнување големи димензии (на пример, Miscanthus spp.
и некои други) (Brosse et al., 2012). Иако сё уште се занемарува податокот
дека некои енергетски култури поседуваат „инвазивни“ карактеристики (Barney and DiTomaso, 2008), или, пак, се случува да се населат во
природна средина и таму да продолжат со развојот, факт е дека постои
опасност од нивно ширење и истиснување на некои видови растенија
од природните живеалишта (Benvenuti, 2007). Еден од нив е и Miscanthus
spp., кој веќе може да се најде како „избеган“ во природната околна
средина. Единствено засега брзорастечкото дрво Paulownia tomentosa се
одгледува и препорачува за производство на биогориво (Buddenhagen,
2009), без сомнеж за настанување на споменатата опасност.
Целулозната или лигнинско-целулозната биомаса (Ibrahim et al.,
2010) што се добива како отпадна во индустријата или искористувањето
на домашното масло што се користи во домаќинството по употребата и
добивањето третман на отпадно и сл. се реални алтернативни извори
за добивање биогориво. Тука треба да се напомне дека при сечење на
дрвјата и груба обработка на стеблата се добиваат дури 35% дрвен отпад,
а во пиланите, во столарско-преработувачката индустрија (фабрики за
мебел) или во малите претпријатија – од 45% (главно) до 65% (при изработка на паркети) дрвен отпад (струганици), кој е идеален ресурс за
подготовка на пелети и брикети со голема густина, висока калорична
вредност (19-21 MJ/kg) и потенцијал за добивање топлинска енергија.
Таков капацитет во Р. Македонија постои во „Агробонак“ во с. Врсаково,
со производен капацитет од 1,5 t/h пелети, кој во моментов произведува
пелети од луцерка (90% се извезуваат во Грција, а само 10% се наменети
за домашниот пазар) и може да се искористи за производство на пелети
од дрвен отпад, тревни ресурси и сл. за производство на енергија.
Оттука, мора да се констатира дека отпочнувањето со реализација на ЕУ-директивата за исполнување на 10% квота од енергентите
наменети за биогориво до 2020 година е сериозен потфат, подразбира
големи инвестиции во пренамена на постројките и, пред сё, стратешко
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планска шумарска експлоатација) за добивање енергетска суровина.

Едностраното гледање за производство на одреден квантитет
на биогориво кое ќе ги задоволи планираните количества денеска е
напуштена платформа, и заедничката соработка меѓу научниците кои
работат на заштита и одржливост на биолошката разновидност и научниците и експертите кои се фокусирани на изнаоѓање енергетски извори
резултира со забавено темпо на воведување на енергетски култури во
земјоделското производство (Cherevko et al., 2008). Сё повеќе акцентот
се става на тоа да не се воведува финансиска поддршка за фармерите,
кои би го трансформирале производството на храна во производство
на енергетски култури, своите фарми би ги претвориле во производни
полиња без општа корист и би предизвикале драстично зголемување
на храната на пазарите, што е слика која е присутна во развиените земји
кои ваквата практика веќе ја имплементирале.
Секако дека ова не е пожелно да ў се случи и на Република Македонија и треба да се размислува брзо, а да се дејствува бавно во
однос на оваа наметната политика на воведување на енергетските
култури и во македонското земјоделство. Земјоделците водени од
профитот што би го имале од загарантираниот откуп, финансиската
поддршка и подобрената финансиска состојба, односно зголемен
домашен буџет, би ја прифатиле можноста без поголемо двоумење.
Но, пазарните стратегии и одговорноста за обезбедување на доволно основна храна за населението не би требало да ја применат
оваа политика, а уште помалку да се размислува само еднонасочно
во согласност со ЕУ-директивите што треба да бидат исполнети.
Ако кон овие констатации се додаде и моментот на добиточна
исхрана со која и онака фармерите се среќаваат како со проблем
од квантитативен аспект, а, секако, и од квалитативен, тогаш е
разбирливо дека заканите се сериозни, мултидисциплинарни и со
можни долгорочни последици.
Ако кон ова се додаде дека Република Македонија ја има ратификувано Конвенцијата за биолошка разновидност (CBD, 1992), веќе разработена стратегија за заштита на биолошката разновидност (2003) со
укажувања на неопходна и специфично насочена заштита на одредени
биотопи (92/43/EEC), одредени видови растенија (ендемити), животни
(со статус на загрозеност), птици (со статус на постоење на опасност
од исчезнување) (Directive 79/409/ЕЕС), тогаш е сосема јасно дека ова
прашање треба да се решава постепено и низ неколку фази. Треба да
се напомне дека како земја која работи на имплементација на „Натура
2000“ (еколошка мрежа за заштитени подрачја на територијата на Европа) на одредени подрачја, значи дека веќе е дел од регионите опфатени
во планот за менаџмент на подрачја предвидени за конзервација (DVL
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3.3. Закани

et al., 2009), и како таква е веќе етаблирана во регионот, во Европа, па и
пошироко; дека особено внимание посветува на заштитата на природата
(EUNIS) и на воведувањето на производство на енергетски култури на
обработливо земјиште, или, пак, заорување на ливади, пасишта, тресетни почви и гранични шумски појаси, или, пак, во најлоша констелација,
отстапувањето на површини под шуми би значело и погубно губење на
статусот на земја која особено внимание посветува на еколошкото образование на своите граѓани од најрана возраст и со високоразвиена свест
за значењето на заштитата на природата и биолошката разновидност,
која се рангира меѓу водечките (IUCN, 2011).
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3.4. Претпоставки за одржливост
Ако се тргне од претпоставката дека производството на биогориво е
облигаторно, тогаш изнаоѓањето на алтернативни и еколошки решенија
станува приоритет. Во согласност со регулативата на Европскиот совет
(2009/29/EC т. 12), арското ѓубре, екскретите и други отпадни материи од
животинско и органско потекло се еколошки прифатливи и поседуваат
потенцијал за добивање биогас што понатаму може да се користи во
производството на биогориво како едно од алтернативните решенија.
Понатаму, споменатата замена на култури или т.н. плодоред може
да се практикува во производството на житни култури, одбегнувајќи го
притоа ефектот на монокултурно испостување на почвата и изнесување
на големо количество органска материја, без притоа да се врати дел од
неа и по пат на деградација да се трансформира во органска материја
достапна за наредната култура. Во тој контекст предност треба да се им
даде на културите што некогаш во минатото биле одгледувани редовно,
а денес се скоро заборавени и многу ретко се ставени во производниот
систем. Она што е особено важно е фактот дека ридските површини што
некогаш се обработувале, а денес се напуштени и обраснати се идеални
за одгледување на овие култури. Тука се мисли на ’ржта, овесот, кои денес се користат во интегралната исхрана на луѓето и во макробиотичкиот
режим, а, исто така, и тритикалето, кое е одлична добиточна храна. Овие
споменати култури се многу скромни во своите потреби за раст и развој,
а по нивната жетва, одгледувањето на маслодајна репка е добар избор
за ротација во текот на производната година.
Во Р. Македонија единствено во Пелагонија се одгледува маслодајна репка за добивање биогориво (http://energetskaefikasnost.info/tag/
biogoriva/). Но, засега, како што споменавме, производството на биогориво се базира на увозни енергетски суровини (семе од маслодајна
репка, сончоглед, масло и сл.). Иако се дадени како претпоставки, сепак,
мора да се нагласи дека предложените системи на производство се прилично реални, но сигурно недоволни за да се зборува за производство
на енергетски култури кои треба да покријат 10% од вкупните потреби
до крајот на 2020 година. Дури и да се зголемат наведените површини,
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обезбедувањето со храна и заштита на биодиверзитетот во Република Македонија
кои инаку остануваат необработени, обраснати и неискористени, мора
да се подготви соодветна законска национална рамка според која
планираните структури треба да бидат такви што да не доаѓа до
контаминација на животната средина, да се минимизира/превенира испуштањето на опасни материи и да се користат обновливи
извори на енергија само ако ги исполнуваат законските регулативи
за заштита на животната средина и намалување на влијанието на
климатските промени (2009/28/EC, член 42).

Мозаичните формации од обработливи површини, овоштарници,
меѓи, лозја и сл. произлегуваат од традиционалното земјоделство,
кое се среќава само уште во руралните региони, па оттаму и големата
биолошка разновидност токму во тие предели. Ваквиот „застарен“ и
примитивен начин на земјоделско производство ја фаворизира биолошката разновидност на растителни и животински видови (Plachter,
1996; Plachter, 1998), при што е утврдено дека присуството на дури 50%
од сите видови во Европа зависи од земјоделските биотопи, нивното
управување и третманот (Kristensen, 2003), што само по себе ў дава уште
поголемо значење на нераскинливата релација меѓу земјоделството и
биодиверзитетот на еден регион.
Погоре наведените претпоставки за одржливост и функционалност
на воведувањето на земјоделско производство на енергетски култури
се возможни, но и многу зависни од современите движења за заштита,
зачувување и одржување на природата. Република Македонија, како
една од земјите кои подоцна се приклучија кон имплементација на ЕУдирективите за заштита на живеалиштата (биотопи, хабитати) на одредни
животински видови и ЕУ-директивата за птици, сё повеќе вложува во
нивната имплементација, а истовремено е и дел од мрежата „Натура
2000“ за заштита на одредени подрачја каде што живеат ретки, загрозени
или видови растенија и животни што се во исчезнување. Тогаш, само
по себе се наметнува прашањето за фукционалноста на интензивниот систем на земјоделско производство на енергетски култури
за добивање биогориво.
Дури и во случај на воведување на одредени рестриктивни политики врз основа на законски регулативи, потребна е изградба на инсталации и инвестициони структури во земјата и во регионот, кои можеби би
задоволиле 2-3% од вкупните потреби на земјата. Можеби од друг агол
на согледување, развојот на овој систем ќе овозможи интензификација
на земјоделското производство во руралните региони („Сл. весник на
РМ“, бр. 49/10) и нови можности за приход во земјоделските семејства, но
целта е тешко дофатлива, цената за достигнување на 10% е многу висока
и со иреверзибилен карактер по природното богатство од разновидност
на растенија и животни што се поврзани со одредени геоморфолошки
прилики на биотопите и живеалиштата.
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3.5. Функционалност и развој

Од тие причини и Советот на Европа со донесувањето на Директивата 2009/28/EC (член 11) ја истакнува потребата натамошната процена
да се прави врз основа на можните последици за животната средина и
социјалното живење од продукцијата и користењето на биогоривото и
форсирањето на неговото производство да биде контролирано. Иако во
одредени земји се произведува биогориво без притоа да се почитуваат
и земат предвид барем минималните еколошки и социјални потреби,
во согласност со споменатата Директива (2009/28/EC, член 74), погодна
солуција е развој и подготовка на билатерални и мултилатерални договори и изработка на шеми и концепти кои ги покриваат барем клучните
еколошки и социјални прашања. Ова е дотолку повеќе значајно поради
фактот дека според Конвенцијата за пристап до информации, јавното
учество во донесувањето одлуки и пристапот до „барањето правда“ по
еколошките прашања се посебно предвидени со Директивата 2003/4/
EC, донесена од Европскиот парламент (2003/01/28) за достап до информации поврзани со животната средина.
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3.6. Ефикасност и ограничувања
Обидите да се воведе енергетско производство во земјоделството
се евидентни и се случуваат во земјата и во регионот. Да се зборува за
ефикасно производство е неможно ниту во овој момент, а сё повеќе
неизвесно станува и за годините што доаѓаат. Анализирајќи ги примерите од развиените европски земји, потребите од биоенергија зацртани
како цели што треба да бидат достигнати до 2020 година го надминуваат
сегашното производство за повеќе од неколку стотици проценти и не
постои сомнеж дека не е можно да биде достигнато. Тргнувајќи од обидите кои се парцијални и дел од сознанието дека досегашното користење
на фосилни горива емитира стакленички гасови, потенцирајќи го феноменот на стаклена градина, навидум се чини дека добивањето горива
од биомаса ќе има значајно влијание врз ублажувањето на климатските
промени (FAO 2008) со директно искористување на јаглерод диоксидот
(CO2) од воздухот во процесот на фотосинтеза и продукција на органска
материја. Дури се оди дотаму што добиените копродукти како што се
протеините наменети за добиточна исхрана искористени за подготовка
на крмива ќе значат заштеда на енергија.
Но, истражувањата спроведени во практика, а надополнети со досегашните, наведуваат сосема поинакви резултати и бројки, врз основа
на кои се утврдува дека со одгледувањето на култури за добиточна
исхрана и биогориво се емитираат стакленички гасови што се главни виновници за глобалното затоплување и настанатите климатски
промени, дури многу повеќе отколку фосилните горива. Кон ова
треба да се наведе податокот дека амонијакот и азотните оксиди што
се ослободуваат од минералните ѓубрива користени при одгледување
на енергетски култури по пат на испарување имаат 300 пати поголем
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потенцијал како стакленички гас отколку јаглерод диоксидот. Ако кон
ова се додадат и фактите дека во производството на минерални ѓубрива, препарати за заштита на растенијата, во случајов енергетски (ПЗР)
(пестициди, хербициди, инсектициди), преработката на енергетските
култури, па сё до моментот на добивање биогориво ослободуваат многу
повеќе стакленички гасови, тогаш е навистина илузија да се мисли на
ефикасност од воведување на систем на земјоделско производство на
енергетски култури.
Ако кон овие факти се додадат и дополнителните ослободувања на
јаглерод диоксид складиран во растенијата на природните пасишта во
количество од 300 t/ha или 1000 t/ha кај шумските растенија (Fargione et
al., 2008; The Royal Society, 2008; Searchinger, 2008) и дека со евентуално
користење на оваа почва и нејзина обработка овие количества ќе се
ослободат дополнително, останува беспредметно да се дискутира за
некаква ефикасност.
Напротив, сите факти одат во прилог на констатацијата дека ограничувањата за воведување на производство на култури за добивање
биогориво се поголеми, побројни и мултифакторијални. Доволно е
кон ова да се додадат уште неколку податоци што се наметнуваат
сами по себе; искористувањето на пасиштата, ливадите, шумите
и други екосистеми по пат на трансформација на земјиштето во
обработливо, штетите од уништувањето на биолошката разновидност што постои во нивниот состав и има огромна улога во
конзервацијата на природата и хабитатите карактеристични за
опстанокот на ендемичните и ретките растенија се ненадоместливи
и од катастрофални размери; и, само уште еден факт што не смее
да се заборави, а тоа е слободното напасување на добиточниот
фонд во споменатите екосистеми, самоодржливоста, евтиниот
начин на исхрана, докажан и покажан преку добиените анимални
производи што се на листата на основни продукти во секојдневната
исхрана на луѓето.
Но, со воведување на концептот на ВПВ-земјоделство3 (Baldock et
al., 1993), ниту една активност нема да биде прифатена како постигната/реализирана без консултација со главната политика и законски
регулативи по прашања од областа на животната средина. Одредени
рестрикции во областа на животната средина се поврзани токму
со производството на биогориво во Европа, но сигурно со цел
да се спречат одредени негативни последици од одгледувањето
на енергетски култури. Но, како што одминува времето, се чини
дека набљудувачките мисии и нивните оцени за продукцијата на
биомаса за енергетски потреби (добивање биогориво) прилично
транспарентно ги третираат и оценуваат овие „енергетски“ трендови како ризични за биолошката разновидност (Osterburg and
Nitsch, 2007; DVL/NABU, 2007).
3 ВПВ-земјоделство – земјоделство со високи природни вредности.
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Тука би напомнале дека се повеќе се приоризира и глобалната иницијатива за конзервација на подрачја, региони, ареали и сл. со висока
вредност од еколошки и од социјален аспект (ВПВ), која се јавува како
нужна потреба за зачувување на планетата за живеење преку заштита
на природата и нејзината разновидност на флора и фауна. Според Leape
(2006), планетата Земја поседува околу 12 билиони ha биопродуктивни
почвени и водни ресурси, вклучувајќи ги тука обработливото земјиште,
пасиштата, ливадите, шумите, рибниците и земјиштето за градба, со
напомена дека овие ресурси се наменети за снабдување на живите организми со храна, влакно, дрво и за апсорпција на емисиите на јаглерод
диоксид. Со сегашното 30% поголемо искористување од дозволеното на
природните ресурси и со емисија на CO2 многу повеќе отколку апсорптивната моќ на атмосферата и екосистемите, што неминовно води кон
нивна деградација и климатски промени на кои денес сме веќе сведоци.
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4. ВЛИЈАНИЈА ВРЗ БИОДИВЕРЗИТЕТОТ
Генерално врз биолошката разновидност се актуализираат влијанија
што резултираат со закани од повеќе сфери на дејствување, спонтано
или намерно во манирот на денешниот начин на живеење, од кои систематизирано треба да бидат акцентирани сферата на земјоделството,
производството на енергија, климатските промени, контаминацијата
на животната средина, нелегалната трговија со природни ресурси и
урбанизацијата со деградација.

Наведените закани предизвикани од влијанијата врз сферата на
земјоделството, заштитата на природата и нејзините ресурси, контролираното искористување на природните ресурси, користењето на
природни и обновливи извори на енергија, како и една од најизразените, чиј развој е во подем – урбанизацијата со деградација и ерозија на
природните екосистеми („Сл. весник на РМ“, 53/2005).
Од тие причини треба да се влијае врз свеста на луѓето, доколку е
потребно да се ревидираат одредени национални законски регулативи
и да се усогласат со Европската агенција за животна средина (ЕЕА), Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“, бр. 135/07) со измени и
дополнувања („Сл. весник на РМ“, бр. 18/11), Законот за земјоделство и
рурален развој („Сл. весник на РМ“, бр. 49/10), Законот за пасиштата („Сл.
весник на РМ“, бр. 3/98) и Законот за заштита на природата („Сл. весник
на РМ“, бр. 67/04), да се усогласат со европските закони во оној дел каде
што е одржливо и притоа да се постигне помало антропогено влијание.
Фокусот треба да биде ставен врз шест актуелни, значајни, без исклучок
есенцијални сфери на влијание со ургентна потреба од интервенција:
1) емисија на јаглерод диоксид и негова секвестрација (врзување);
2) обработливо земјиште (за храна, влакно);
3) пасишта, тревници и ливади;
4) шуми;
5) водни ресурси;
6) акватични екосистеми (рибарство).

4.1.1. Емисија на јаглерод диоксид и негова секвестрација
Ставена како примарна, приоритетна и ургентна, емисијата на CO2 се
чини дека претставува платформа од која треба да потекнат влијанијата во секоја од другите наведени сфери. Истакнувајќи го погубното
влијание од емисијата на стакленички гасови, уште еднаш треба
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4.1. Типови на влијанија

да се напомне дека воведувањето на производство на биогориво
со одгледување на енергетски култури бара долгорочна стратешка
политика со логичен осврт кон можните штетни последици. Сосема
е извесно дека биолошката разновидност ќе биде причина во серијата
удари, а оттаму последователно ќе произлезат и други за здравјето на
луѓето, одржливоста на флористичкиот и фаунскиот состав, со долгорочна рефлексија врз социјалното живеење и општественото дејствување.

4.1.2. Обработливо земјиште (за храна, влакно)

Втор дел: Влијание на земјоделското производство врз биодиверзитетот

Во последните 50 години, севкупно гледано, планетата Земја е
третирана и делумно уништена како никогаш досега во нејзината еволуција. Тука, меѓу другото, се мисли на третирањето на земјоделското
земјиште, начинот на експлоатација и производство што во ниту еден
случај не може да се окарактеризира како одржливо и наменски користено. Хемиската револуција остави „длабоки траги“ во почвата,
„високи траги“ во атмосферата, а „широки“ во водната површина. Сите
три животни средини беа на удар. Последиците се видливи, а штетите се
тешко надоместливи. Тука повторно акцентот го ставаме на можноста за
продолжување на ваквите погубни дејствија доколку се воведат енергетските култури/растенија во земјоделското производство. Ризикот од
недоволно количество произведена храна со недостапни цени може да
стане реалност, а тоа е најмалку оправдана стратегија.

4.1.3. Пасишта, тревници и ливади
Богатството од природни тревни екосистеми со кое располага Република Македонија, а кое сочинува дури 50% од вкупната територија, е
нејзиното минато, наследена сегашност и заветна иднина. Капацитетите
со кои располагаат тревните екосистеми се големи, со задоволителна, а
некаде и одлична хранителна вредност (Stefanova et al., 2010; Кратовалиева, 2011); тие се најбезбедниот начин за врзување (секвестрација) на
јаглерод диоксидот и намалување на емисијата на стакленички гасови
во атмосферата (EEA 2007a). Истовремено претставуваат перманентен
извор на храна за анималните ресурси, нивни живеалишта, скривалишта,
места за гнездење и репродукција, одморалишта и сл. Со слободниот
начин на искористување/напасување се конзервира/зачувува биолошката разновидност, се одржува на природен начин, без употреба на
хемиски средства.

4.1.4. Шуми
Шумските ресурси распространети на 11 596 km2 (Статистички преглед
1997-2004), шумското земјиште и вкупната површина под шуми, 947 653
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ha, претставуваат природни ресурси со големо значење за намалување на
емисијата на стакленички гасови, ублажување на климатските промени и
генетски ресурси кои ја прават уште поголема биолошката разновидност
на Република Македонија (шумски плодови, печурки, лековити растенија).
Интегрираниот систем на управување овозможува еколошки пристап и
социоекономски развој („Сл. весник на РМ“, 64/2009), а потенцијалот за
секвестрација на јаглерод диоксид е голем и многу значаен, поради што
евентуално сечење заради одгледување на енергетски култури ќе нанесе
поголеми штети отколку корист во поглед на добивање биогориво. Единствена можност постои со искористување на дрвни отпадоци, лигнинскоцелулозни и целулозни нуспродукти за производство на биогориво.

Водните ресурси на земјата сочинуваат 2% од вкупната територија, се
простираат на 280 000 km2 и се проценети на 6,37 милијарди m3 вода/
год. Во контекст на студијата, треба да се напомне дека побарувањата
на енергетските култури во однос на водата се многу поголеми,
така што од глобална перспектива приближно за 1,4% се зголемува потрошувачката на вода. Важен податок е дека одгледувањето на култури
за биогориво е речиси редовно поврзано со системи за наводнување
(http://environment.stanford.edu/ideas/biofuels.html), што во случајот
со Република Македонија би значело дополнително оптоварување
на системите и вкупната потрошувачка, би се рефлектирало врз
наводнувањето на градинарските култури што се стратешки, а разгледувано долгорочно би значело и големи потреби од ѓубрење,
зголемена контаминација на водните текови (CAP 1997) во близина
на површините, што во согласност со законската регулатива за
ДЗХП (2010) е неприфатливо и се коси со еколошките принципи за
заштита на природата („Сл. весник на РМ“, 67/2004).

4.1.6. Акватични екосистеми
Акватичните екосистеми се многу важна алка од еколошките мрежи
кои овозможуваат одржување на биолошката разновидност, преку
одржување на популациите на растителни и животински видови и како
природни коридори за движење и миграција имаат глобално значење,
а со Рамсарската конвенција (1971) одржувањето на заштитни појаси со
природна вегетација по должината на водните тела е дел од законската
рамка со која е предвидено и обновување на крајводната вегетација,
која претставува природен прочистувач на водата. Нивното значење е
големо за врзување на ослободениот јаглерод диоксид, прочистување
на водите и честопати спречување на поморот на риби.
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4.1.5. Водни ресурси

Во поглед на биодиверзитетот, до 2020 година се планира:
•
•
•
•

да биде солидно заштитен;
управуван со добра организација и подготвена стратегија;
со изработени акциони планови за најважните природни биотопи од посебно значење;
популациите од еколошки најзначајните видови, популациите
од економски најважните видови и популациите од стратешките
културни видови да бидат вратени во in situ условите од каде што
водат потекло.

Втор дел: Влијание на земјоделското производство врз биодиверзитетот

Во поглед на енергијата, до 2020 година се планира да се исполни
квотата од 10% покриеност со биогориво.
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5. ПРЕПОРАКИ СО ЗАКЛУЧОЦИ

•

одгледувањето на енергетски култури не смее да ги замени земјоделските култури наменети за храна и исхрана на луѓето и на добитокот;

•

енергетските култури за добивање биогориво може да се вклучат во
ротација на земјоделските култури (плодоред);

•

напуштените, обраснати и ридски површини што се обработувале некогаш можат да бидат повторно обработливи со сеидба на погодна житна
култура (’рж, овес, тритикале), по која може да се засее енергетска култура;

•

искористувањето на пасиштата, ливадите, тресетните почви, шумите и
други екосистеми по пат на трансформација на земјиштето во обработливо е неприфатлива можност;

•

интензивното одгледување на енергетски култури влијае врз околината
и животната средина, намалувајќи ја биолошката разновидност;

•

форсирањето на култури за добивање биогориво предизвикува промени
во морфолошко-едафските карактеристики на хабитатите неопходни за
опстанокот на ендемичните и ретките растенија;

•

изменетите живеалишта во природни услови ја намалуваат разновидноста на фауната, што може да има трајни последици, со исчезнување
на одредени видови;

•

земјоделското производство на енергетски култури подразбира користење на минерални ѓубрива од кои се ослободуваат амонијак и азотни
оксиди, кои имаат 300 пати поголем потенцијал како стакленички гасови
отколку јаглерод диоксидот;

•

трансформацијата на земјиштето покриено со ливади, пасишта и шуми
подразбира ослободување на складираниот јаглерод диоксид во почвата
и растенијата во количества од 300 до 1000 t/ha и дополнителна емисија;

•

културите што се одгледуваат за добивање биогориво емитираат стакленички гасови многу повеќе отколку фосилните горива;

•

употребата на ПЗР (пестициди, хербициди, инсектициди) во одгледувањето на култури за добивање биогориво предизвикува емисија на
стакленички гасови;

•

преработката на енергетските култури сё до моментот на добивање
биогориво и нивниот транспорт подразбираат ослободување на стакленички гасови;
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Врз основа на презентираните размислувања, податоци и факти за
можноста и одржливоста од воведувањето на енергетски култури во
земјоделското производство во Република Македонија, може да се дадат
следниве препораки со заклучоци:

Втор дел: Влијание на земјоделското производство врз биодиверзитетот

•

емисијата на јаглерод диоксид што се ослободува од употребените минерални ѓубрива е многу поголема од искористениот јаглерод диоксид од
воздухот во процесот на фотосинтеза и продукција на органска материја
од страна на енергетските култури;

•

добиените копродукти како што се протеините наменети за добиточна
исхрана и искористени за подготовка на крмива при одгледувањето на
енергетските култури не значат заштеда на енергија, бидејќи слободното
напасување е погодно, самоодржливо, значи конзервација на биолошката разновидност и скоро без потрошувачка на енергија;

•

ефикасен систем на земјоделско производство на енергетски култури
подразбира интензивно производство со негативно влијание врз биолошката разновидност во природата и врз агробиолошката;

•

можната политика на воведување на енергетските култури и во македонското земјоделство, поддржана со субвенционирање би била прифатена
можност од страна на земјоделците, но со големи последици врз производството на храна;

•

евидентна е можната закана од скапи основни хранливи продукти со
воведување на производство на биогорива на сметка на намалување
на површините каде што се одгледуваат земјоделски култури за храна;

•

преработката на евентуално произведените енергетски култури подразбира изградба на инсталации и инвестициони структури во земјата;

•

воведувањето на земјоделско производство на енергетски култури во
руралните региони можеби отвора можности за приход во земјоделските
семејства, но редукцијата на биолошката разновидност карактеристична
за овие региони има катастрофални последици за заштитата на природата;

•

од наведените причини, Советот на Европа ја донесе Директивата за употреба на обновливи извори на енергија (2009/28/EC), истакнувајќи ја потребата од натамошна внимателна процена за последиците за животната
средина и социјалното живење од призводството на енергетски култури;

•

поради производството на биогориво без почитување на минималните
еколошки и социјални стандарди, со Директивата 2009/28/EC, Советот
на Европа препорачува подготовка на договори и изработка на шеми и
концепти базирани на клучните еколошки и социјални прашања;

•

ако 0-хипотезата за воведувањето на енергетски култури во производството е намалена емисија на стакленички гасови и ублажување на климатските промени и глобално затоплување, тогаш таа се отфрла.
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Како генерални препораки што се однесуваат на законските решенија поврзани со управувањето со земјоделското земјиште, произлегува
потребата од: донесување на нов закон за земјоделското земјиште усогласен со директивите на ЕУ; донесување на правилник за максимално
дозволени концентрации на штетни материи во почвата (тешки метали,
органохлорни соединенија и нафтени деривати) (до денес нашата земја
нема донесено ваков подзаконски акт); донесување на нов закон за наследство, во кој наследник на земјоделското земјиште ќе биде само оној
што ќе остане на фармата и ќе се занимава со земјоделско производство;
завршување на бонитирањето на почвите на целокупното земјоделско
земјиште, како и подготвување на печатена и дигитална верзија на бонитетна карта на земјоделското земјиште во Р. Македонија; изнаоѓање
решение за обезбедување финансиски средства за подготвување на
дигитална и печатена верзија на педолошка карта на Р. Македонија и
формирање банка на податоци од истражувањата на почвите кај нас;
формирање мониторинг на почвите во Р. Македонија; донесување на
законско решение за контрола на плодноста на земјоделското земјиште;
долгорочно решавање на проблемот со одржувањето на системите за
одводнување; решавање на актуелниот проблем со наводнувањето
на земјоделските култури со изградба на системи за наводнување на
површина од 400 000 ha; донесување на нов закон за комасација за
да може со силна политичка поддршка да се спроведе комасација и
арондација на земјоделското земјиште, со единствена цел – да дојде до
окрупнување на парцелите (со тоа ќе се обезбедат поволни услови за
интензивно и профитабилно земјоделско производство); дефинирање
на вкупното земјоделско земјиште што е контаминирано со штетни
материи над максимално дозволените концентрации за да може да се
планира производство на енергетски култури на тие површини. Во согласност со директивите на ЕУ, на контаминираните површини не смее
да се произведува храна наменета за исхрана на луѓето и на добитокот.
Во согласност со изработените два дела на студијата во однос на
искористувањето на земјоделското земјиште во Република Македонија,
потребно е да се применат препораките од првиот дел на студијата, при
што во натамошната изработка на законските решенија во рамките на
сите предлози за законски измени треба да се земат предвид препораките од вториот дел на студијата. Оттука, заклучоци што се директно
поврзани со законодавната иницијатива од ЦеПроСАРД се следниве:
1. Потребата за утврдување на површините за одгледување на
енергетски култури како потенцијални и подоходовни доаѓа од повеќе
фактори:
•

Еден од нив претставува тенденцијата на намалување на обработливите површини, која продолжува, што е забележливо кај
ораниците и бавчите, лозјата, а особено ова намалување е изра-
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зито кај пасиштата. Единствено благо зголемување се забележува
кај насадите со овоштарници. Од вкупната површина на земјата,
во 2011 година околу 43,6% припаѓаат на земјоделско земјиште.
Од него: 46% се обработливо земјиште, 53% се пасишта, а 1% се
бари, трски и рибници.
Овој фактор овозможува тие да заземат поголеми површини од
површините под кои се одгледуваат култури наменети за исхрана.
•

•
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•

Како втор фактор што треба да се земе предвид е бонитирањето
на почвите. Неопходно е процесот да се заврши што поскоро
бидејќи без него тешко може да се реализира комасација и
арондација на земјиштето во нашата земја. Единствена причина
за незавршувањето на оваа значајна задача е недоволната ангажираност на досегашните наши влади, кои не изнајдоа решение
за непречено финансирање за реализација на овој проект.
Сегашната влада на Р. Македонија вложува напори да се изнајде
решение за печатење на педолошката карта и за изготвување
на нејзина дигитална верзија, за што се обрати за финансиска
поддршка од ФАО.
Трет фактор претставуваат типовите на енергетски култури
што се одгледувале во Р. Македонија во изминатиот петгодишен
период. Тоа се: пченка, шеќерна репка, сончоглед, афион и маслодајна репка. Меѓутоа, мора да се нагласи дека добивање на
високи и стабилни приноси од пченката може да се обезбеди
само со користење на современа технологија на производство,
користење на квалитетен хибриден семенски материјал и задолжително наводнување во текот на вегетацискиот период. Без
наводнување не може да се говори за успешно и профитабилно
производство на пченка во наши услови.

Падот на производството на шеќерна репка многу јасно се гледа
од табелата каде што се презентирани жетвените површини и вкупниот
принос од нив во периодот од 2006 до 2010 година. Официјалните податоци говорат дека во 2006 година се посеани 10 ha, од кои е остварен
вкупен принос од 400 тони, а во 2007 година се посеани 240 ha шеќерна
репка и е добиен принос од 7900 тони. Од 2008 година па наваму, според официјалните податоци, во нашата земја шеќерната репка не се
одгледува, што се должи на политиката на увоз на нерафиниран шеќер
како суровина за производство на кристален шеќер во шеќераната во
Битола. Ова укажува на потребата за одгледување на шеќерна репка
за потребите на прехранбената индустрија наместо за потребите за
производство на енергија.
Податоците за одгледуваните енергетски култури во периодот од
2006 до 2010 година укажуваат на фактот дека во овој период сончогледот бил застапен од 3700 ha (2006 год.) до 5000 ha (2008 год.), при што бил
остварен вкупен принос од сончогледово семе од 3600 во 2006 година
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до 7800 тони во реколтата од 2009 година. Од истакнатите податоци
може да се констатира дека со производството на сончогледово семе Р.
Македонија задоволува само 10% од потребите за масло за јадење. Остатокот се обезбедува од увоз, за што се издвојуваат значителни девизни
средства. Тоа говори дека со ваквото производство се задоволуваат само
околу 10% од потребите за масло во нашата земја. Главната причина за
малото производство на сончоглед кај нас лежи во бесцаринскиот увоз
на нерафинирано масло.

Добивме податоци за производството на маслодајна репка за периодот 2008-2011 година. Засеаните површини со оваа култура се движат
од 215 ha во 2008 година, кога е остварен вкупен принос од 2291 тон, до
1721 ha во 2010 година, кога се добиени 4400 тони семе. Во овие податоци веројатно не се внесени засеаните површини со маслодајна репка
во ЗК „Пелагонија“ АД Битола. Меѓутоа, според информациите што ги
добиваме од теренот, состојбата е поинаква. Имено, во последните две
години (2010 и 2011 година) само ЗК „Пелагонија“ АД Битола имал засеано
по 2000 ha, од кои е остварен просечен принос поголем од 2 t/ha. Засеаните површини со маслодајна репка во оваа фирма, како и остварениот
вкупен принос не се евидентирани во МЗШВ и во Републичкиот завод за
статистика. Маслодајната репка е една од најискористените култури за
добивање енергија. Одгледувањето на истата е во пораст и потребно е
да се поведе сметка за нејзиното производство, посебно во делот дали
се произведува заради задоволување на потребите за исхрана или, пак,
заради добивање енергија.
•

Од друга страна, во Препораките од заедничката земјоделска
политика на ЕУ (Common Agricultural Policy, 1992) се воспоставува
програма на „одвоени површини“ (set-aside-land), на кои се
одгледуваат маслодајна репка, сончоглед и соја. Маслото
произведено од овие енергетски култури е строго наменето за
индустриски цели, што придонесува за развој на индустријата
за биодизел-горива во последниве 15 години. Можноста за
одгледување на овие култури во Република Македонија стои во
искористувањето на површините што се деградирани. За жал,
во Р. Македонија постои значителна површина од земјоделско
земјиште што е деградирана – контаминирана со тешки метали
над максимално дозволените концентрации. Такво земјоделско
земјиште (во ЛЕАП-от на Општина Велес се споменуваат околу
30 000 ha) има во околината на Велес, потоа во инундационата
речна тераса на Злетовска и Каменичка Река, во околината на
Лојане и др. Точните површини со контаминирани почви со теш-
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Тоа го наметнува заклучокот за преземање мерки со кои ќе се обезбеди зголемување на домашното производство на сончоглед заради
задоволување на потребите за храна.

ки метали (олово, цинк, кадмиум, никел, арсен, хром, жива и др.)
не се познати. Тие треба точно да се детерминираат и на нив е
потребно да се одгледуваат енергетски култури што ќе бидат наменети за производство на биогориво, а не за исхрана на човекот
и на животните. Ова се однесува особено на маслодајната репка
и на пченката (во услови на наводнување). Со одгледувањето на
енергетските култури истовремено се врши фиторемедијација
на контаминираните почви со тешки метали.
•

Според некои процени, во Република Македонија годишно се
трошат околу 100 000 t дизел-гориво. Подигање на преработувачки капацитет за производство на 10 000 t биодизел-гориво е
реално и остварливо. За оваа намена се потребни 10 000 t масло, што се добива со преработка на 25 000 t семе од маслодајна
репка. За да се постигне просечен принос од 2 t/ha, потребно
е да се засеат само 12 500 ha. Тоа значи дека перспективата на
оваа енергетска култура е надежна дури и за сеење на поголеми
површини, откако ќе се дефинираат точно контаминираните
површини со тешки метали.
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2. Секако, со цел да се обезбеди одржливост на долг рок, треба да
се земат предвид препораките што се однесуваат на заштитата на животната средина и биодиверзитетот.
•

Во однос на земјоделските површини, битно е да се нагласи
дека: енергетските култури за добивање биогориво може да
се вклучат во ротација на земјоделските култури т.н. плодоред.
Напуштените, обраснати и ридски површини што се обработувале некогаш можат да бидат повторно обработливи со сеидба
на погодна житна култура (’рж, овес, тритикале), по која може да
се засее енергетска култура. Искористувањето на пасиштата, ливадите, тресетните почви, шумите и други екосистеми по пат на
трансформација на земјиштето во обработливо е неприфатлива
можност. Трансформацијата на земјиштето покриено со ливади,
пасишта и шуми подразбира ослободување на складираниот
јаглерод диоксид во почвата и растенијата во количества од
300 до 1000 t/ha и дополнителна емисија. Ефикасен систем на
земјоделско производство на енергетски култури подразбира
интензивно производство со негативно влијание врз биолошката
разновидност во природата и врз агробиолошката.

•

Во однос на одржливоста на биодиверзитетот, треба да се
земе предвид дека: интензивното одгледување на енергетски
култури влијае врз околината и животната средина, намалувајќи
ја биолошката разновидност. Форсирањето на култури за доби-
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•

Во однос на загадувањето, треба да се потенцира дека: земјоделското производство на енергетски култури подразбира користење на минерални ѓубрива од кои се ослободува азотен
оксид, кој има 300 пати поголем потенцијал како стакленички
гас отколку јаглерод диоксидот. Културите што се одгледуваат
за добивање биогориво емитираат стакленички гасови многу
повеќе отколку фосилните горива. Употребата на ПЗР (пестициди, хербициди, инсектициди) во одгледувањето на култури
за добивање биогориво предизвикува емисија на стакленички
гасови. Преработката на енергетските култури сё до моментот
на добивање биогориво и нивниот транспорт подразбираат
ослободување на стакленички гасови. Емисијата на јаглерод диоксид што се ослободува од употребените минерални ѓубрива е
многу поголема од искористениот јаглерод диоксид од воздухот
во процесот на фотосинтеза и продукција на органска материја
од страна на енергетските култури. Преработката на евентуално
произведените енергетски култури подразбира изградба на инсталации и инвестициони структури во земјата. Од наведените
причини, Советот на Европа ја донесе Директивата за употреба
на обновливи извори на енергија (2009/28/EC), истакнувајќи ја
потребата од натамошна внимателна процена за последиците
за животната средина и социјалното живење од производството
на енергетски култури. Ако 0-хипотезата за воведувањето на
енергетски култури во производството е намалена емисија на
стакленички гасови и ублажување на климатските промени и
глобално затоплување, тогаш таа се отфрла.

•

Во однос на мерките за одгледување на енергетски култури
и производството на храна: можната политика на воведување
на енергетските култури и во македонското земјоделство, поддр-
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вање биогориво предизвикува промени во морфолошко-едафските карактеристики на хабитатите неопходни за опстанокот
на ендемичните и ретките растенија. Изменетите живеалишта
во природни услови ја намалуваат разновидноста на фауната,
што може да има трајни последици, со исчезнување на одредени
видови. Добиените копродукти како што се протеините наменети
за добиточна исхрана и искористени за подготовка на крмива
при одгледувањето на енергетските култури не значат заштеда
на енергија, бидејќи слободното напасување е погодно, самоодржливо, значи конзервација на биолошката разновидност и
скоро без потрошувачка на енергија. Воведувањето на земјоделско производство на енергетски култури во руралните региони
можеби отвора можности за приход во земјоделските семејства,
но редукцијата на биолошката разновидност карактеристична
за овие региони има катастрофални последици за заштитата на
природата.
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жана со субвенционирање би била прифатена можност од страна
на земјоделците, но со големи последици врз производството
на храна. Евидентна е можната закана од скапи основни хранливи продукти со воведување на производство на биогорива на
сметка на намалување на површините каде што се одгледуваат
земјоделски култури за храна. Доколку тоа се оствари, потребно
е да се почитуваат минималните еколошки и социјални стандарди; со Директивата 2009/28/EC, Советот на Европа препорачува
подготовка на договори и изработка на шеми и концепти базирани на клучните еколошки и социјални прашања.
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