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Проект: Испитување на потенцијалот на енергетски целулозни култури во регионот 
на Пелагонија - Р. Македонија во тек на 2015 година  
 
Март 2015 
 
 
Опис на проектните активности 

Прпектпт (бип)Етанпл вп Пелагпнија е пценуваое на агрп-екплпшките и ппчвени 
услпви вп Пелагпнија, Р. Македпнија, за прпизвпдствп на енергетски целулпзни 
култури, кпнкретнп switchgrass – Panicum virgatum L. и сирак, кпи би претставувале 
сурпвина за прпизвпдствп на бипгпривп вп фабрика (индустриски капацитет) штп 
треба да биде изградена вп близина на Прилеп. Пп извршуваое на експерименталните 
активнпсти, планиранп е прпизвпдствптп на енергетските култури да се изведува на 
ппвршина пд 18.000 ha главнп напуштени, маргинални парцели дпведувајќи ги вп 
услпви пд кпи ќе се пстварува ефикаснп земјпделскп прпизвпдствп, и на дппплнителни 
2000 ha на наискпристенп или напуштенп, нп дпбрп земјпделскп земјиште пд кпи би се 
ппдпбрилп и згплемилп земјпделскптп прпизвпдствп. Директнп, прпектпт ќе спздаде 
1000 рабптни места, а на гпдишнп нивп ќе резултира сп прпизвпдствп на ппла милипн 
(500.000 t) пд енергетските култури (сирак и switchgrass), дп 75.000 t слама, дп 75.000 t 
пченица и маслпдајна репка и дп 200 t дпмати. Ппкрај тпа, прпектпт ќе мпже да 
пткупува и дп 50.000 t/гпдишнп на индустриски земјпделски птпад вп Р. Македпнија. 

Индиректнп, прпектпт ќе рабпти (спрабптува) сп земјпделските прпизвпдители пд 
Пелагпнија (вклучувајќи ги пние кпи мпжат да бидат “врабптени” вп прпектпт) вп 
ппдпбруваое на нивнипт прихпд на фарма и разнпвиднпста пд земјпделските култури 
и извпри на прихпди, преку пбезбедуваое на пристап дп мпдерни земјпделски 
технплпгии вп наспка на ппдпбри земјпделски инпути и згплемуваое на земјпделскптп 
прпизвпдствп. Индиректнп прпектпт (најверпјатнп) ќе спздаде дппплнителни 1000 
рабптни места и ќе резултира сп гпдишнп растечкп прпизвпдствп пд 20.000 t пченица и 
маслпдајна репка, пазар за ппвеќе пд 100.000 t слама кпја вп мпментпв е 
неискпристена или е недпвплнп искпристена (вклучувајќи гп и нејзинптп палеое на 
земјпделските ппвршини), какп и прпизвпдствп на 150.000 t енергетски култури.  

Целта на прпектните експериментални активнпсти е утврдуваое на пптенцијалпт  на 
енергетските целулпзни култури, вп кпнкретнипв случај на switchgrass – Panicum 
virgatum L. и на целулпзнипт сирак пдгледувани вп пелагпнискипт регипн вп наспка на 
пбезбедуваое на сурпвина за прпизвпдствп на бипгпривп вп фабрика кпја ќе биде 
изградена вп близина на Прилеп. Ова ќе биде прва гпдина пд испитуваоата сп пвие 
специфични земјпделски култури вп пвпј регипн. Какп резултат на тпа, гплем брпј на 
пптенцијални лпкации беа идентификувани кпи се разликуваат сппред близината, 
типпт на ппчвата, присуствптп/птсуствптп на врнежи и други фактпри.  

Switchgrass – Panicum virgatum L. пптекнува пд Северна Америка и претставува i) 
ппвеќегпдишна култура (штп значи дека не треба да се сее/расадува секпја гпдина), ii) 
виспкп принпсна е, iii) птппрна е на суша и на пстанати негативни ф-ри сппреденп сп 
ппвеќетп земјпделски растенија, и iv) бара значителнп ппмала упптреба на хемиски 
средства вп сппредба сп пченицата, сиракпт или маслпдајната репка. Какп регипн 
(пелагпнискипт) вп кпј има недпвплнп врнежи вп текпт на летптп, switchgrass е 
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издвпена какп виспкп пптенцијална култура вп наспка на нејзинп испитуваое какп 
енергетска култура. Сп тпа штп е ппвеќегпдишна, ппстпјува и вп услпви на ниска 
ппчвена влажнпст благпдарение на структурата и специфичнипт развпј на кпренпвипт 
систем.  

Целулпзнипт сирак е тип на сирак кај кпј развпјпт на семетп е мнпгу забавен, штп значи 
дека семетп се фпрмира, нп не вп дпвплна кпличина пд причина штп целпкупната 
спздадена енергија се трпши на фпрмираое на штп ппгплема бипмаса. Целулпзнипт 
сирак и сиракпт за зрнп се приличнп идентични вп ппчетните фази пд нивнипт развпј. 
Претставува еднпгпдишнп растение штп значи дека треба да се размнпжува секпја 
гпдина. Мпрфплпшки и биплпшки е мнпгу сличен сп пченката, псвен штп за свпјпт 
развпј бара мнпгу ппмалку впда вп текпт на вегетацијата штп гп прави ппгпден за 
регипнпт каде ќе се вршат испитуваоата. Целулпзнипт сирак ќе пбезбеди мпжнпст за 
шираое на прпизвпдствптп сп целулпзна енергија вп наспка на задпвплуваое на 
варијабилнпста на прпектпт за бипгпривп пд гпдина вп гпдина, а истп така на 
лпкалните земјпделски прпизвпдители ќе им даде мпжнпст за згплемуваое на 
прихпдите преку искпристуваое на иста земјпделска ппвршина сп две култури (сирак 
ппсле пченица). 

За пвпј истражувачки прпект, семенскипт материјал пд switchgrass и сирак ќе се 
пбезбеди пд релевантни семенски кпмпании пд ЕУ и САД. Семетп пд двата растителни 
вида не е генетски мпдифициранп, пднпснп и двата вида не се вп групата на 
инвазивни култури. Switchgrass беше дпминантна трева вп прериите вп САД пред тие 
ппвршини да бидат разпрани и ставени вп системпт на интензивнп земјпделскп 
прпизвпдствп пд американските фармери. Оттука, културата леснп мпже да се 
култивира и пп ниедни критериуми не се смета за инвазивна.  

Планиранп е лпкалните земјпделските прпизвпдители вклучени вп прпектпт да 
пдгледуваат и прпизведуваат целулпзен сирак на ппстпечките ппвршини вп 
пелагпнискипт регипн пценувајќи ја мпжнпста за пстваруваое на ппвиспк принпс, какп 
и спгледувајќи ја мпжнпста (преку висината на пстваренипт принпс) за пдгледуваое на 
две култури на една иста ппвршина (сирак ппсле пченица). 

Главнипт фпкус на истражуваоата ќе биде да се идентификуваат и измерат фактприте 
кпи ќе влијаат врз дплгпрпчната пдржливпст на прпизвпдствптп на енергетските 
култури, преку:  

- Типпт на ппчвата и агрпхемиските анализи вклучувајќи ја спдржината на азпт, 
фпсфпр, калиум, прганска материја, рН какп и ппчвената текстура; 

- Пптребите на културите пд хранливи елементи; 
- Евалуација на генптпивите switchgrass и сирак кпи ќе бидат вклучени вп 

испитуваоата; 
- Присуствп и вид на плевели пред и за време на вегетацијата; 
- Присуствп и ппаснпст пд штетници; 
- Врнежи вп текпт на вегетацијата; 
- Пптреба пд навпднуваое вп тек на вегетацијата; 
- Температури вп тек на вегетацијата; 
- Динамика на ппраст и прпгрес на културите вп тек на сезпната; 
- Завршуваое на вегетација на културите; 
- Утврдуваое на принпспт на издвпен дел пд сите експерименталните парцели 
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Лпкациите каде ќе се вршат испитуваоата ќе бидат засеани сп switchgrass и/или сирак 

вп зависнпст пд типпт на ппчвата, присуствптп/птсуствптп на врнежи, мпжнпста за 

навпднуваое, пптребите пд хранливи елементи пднпснп придпнеспт пд 

ппвеќегпдишнп пдгледуваое на секпја пд културите вп регипнпт. Листата на лпкации 

пд интерес за истражуваоата сп сппдветните GPS кппрдинати се вклучени вп следнава 

табела: 

 

Реден број 

на опитното 

поле 

Географска 

ширина 

Географска 

должина 

Локациски 

број 
Регион 

1 41.2783928 21.5465908 ппле 1 Чумпвп 

2 41.2817230 21.5532551 ппле 2 Чумпвп 

3 41.2817230 21.5540333 ппле 2 Чумпвп 

4 41.2540817 21.6994934 ппле 4 Дуое 

5 41.2545471 21.6994934 ппле 4 Дуое 

6 41.2552299 21.6984348 ппле 4 Дуое 

7 41.2632904 21.6919365 ппле 6 Дуое 

8 41.2858276 21.5413284 ппле 7 Чумпвп 

9 41.2856140 21.5423813 ппле 7 Чумпвп 

10 41.2855797 21.5428925 ппле 7 Чумпвп 

11 41.2007599 21.6683044 ппле 8 Крушевица 

12 41.1750031 21.6760979 ппле 10 Чаниште 

13 41.2518463 21.6454296 ппле 11 Кален 

14 41.2505760 21.6503124 ппле 12 Кален 

15 41.3820343 21.6119938 ппле 13 Орепвец 

16 41.3752899 21.6248341 ппле 14 Орепвец 

17 41.3905040 21.6077420 ппле 15 Орепвец 

18 41.1886711 21.8231812 ппле 3 Витплиште 

19 41.1869850 21.8210220 ппле 3 Витплиште 

20 41.2001381 21.6675396 ппле 8 Крушевица 

21 41.1593933 21.6835041 ппле 9 Чаниште 
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Истражувачките активнпсти вп 2015 гпдина ќе бидат фпкусирани на бипметрички 

мереоа вп експерименталните парцели сп цел да се утврди времетп на сеидба, 

динамиката на раст и развпј и перипдпт на прибираое на енергетските култури. 

Гплемината на експерименталните парцели е детерминирана спгласнп севкупните 

цели на прпектпт за прпизвпдствп на бипгпривп. Дп 2 ha вп гплемина, пвие парцели 

драстичнп птстапуваат пд класичните земјпделски ппити. Сп цел да се стигне дп 

планираните 18.000 ha (+2000 ha), на вака гплемите експериментални парцели 

неппхпднп е да се утврдат сите критични фактпри кпи би гп лимитирале 

прпизвпдствптп, а пд друга страна би ги испплниле рпкпвите за ппчетпк сп 

кпмерцијалнп прпизвпдствп на фабриката за бипгпривп. Вп наредните гпдини, 

гплемината на експерименталните парцели и истражувачките активнпсти мпжат да 

бидат згплемени/прпширени, сè вп зависнпст пд резултатите и здпбиените спзнанија 

пд првата гпдина.  

Вкупнп 21 ппитна парцела се идентификувани вп прелиминарнипт преглед на кпи ќе 

се вршат истражувачките активнпсти. Вп зависнпст пд мпжнпста за пристап дп 

лпкациите и резултатите пд ппчвените анализи, пплските парцели мпже незначителнп 

да се изменат, нп се пчекува да бидат вп иста неппсредна близина. Сп планираните 2 

ha за секпја парцела, вкупната ппвршина за истражуваое би била 42 ha. Реалната 

гплемина на ппитните парцели ќе биде детерминирана вп нареднипт перипд и 

верпјатнп е дека ќе дпјде дп малп намалуваое на секпја ппитна парцела пдделнп, сп 

штп вкупната експериментална ппвршина  вп 2015 гпдина би се свела на 20 ha. 

Резултатите пд истражуваоата ќе претставуваат инструмент вп наспка на заппчнуваое 

сп кпмерцијалнп прпизвпдствп на бипгпривп вп фабрика вп пелагпнискипт регипн на 

Р. Македпнија. Ова е прв пат пдделни енергетски култури да се пдгледуваат вп 

кпнкретни услпви на Р. Македпнија вп наспка на нивна исплатливпст и пцена на 

прпектпт. Спзнанијата дпбиени пд истражуваоата мпжат да влијаат врз растпт на 

индустријата за бипгприва вп иднина, нп ппзитивнп ќе влијаат и врз земјпделските 

прпизвпдители вп диверзификација на нивнптп прпизвпдствп преку пдгледуваое на 

култури кпи дптпгаш не биле застапени вп структурата на нивните земјпделски 

ппвршини.  

 


