
Линк за при�авување: 

  до 21.09/2020, 10 часот

Потенцијали за
зачувување,

одржување и
промоција на

агробиодиверзитетот
On-line конференција

22, 23 и 24 септември 2020
14:00 – 15:30

https://www.facebook.com/ApolloniaFoundation
http://ajdemakedonija.sitesiti.mk/mk/home-mk/
https://www.peacecorps.gov/north-macedonia/
https://forms.gle/WR6L8dTsv81WhdDG8
Stamp



Линк за при�авување: 

  до 21.09/2020, 10 часот

Потенцијали за зачувување,
одржување и промоција на агробиодиверзитетот

Проф. д-р Љупчо Михајлов
Земјоделски факултет, УГД
Љупчо Василев
Community seed bank (CSB)
„Фабиа“
МЗШВ - се чека потврда
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Р

КОГА? КОЈ? ШТО?
1.

2.

3.

Вторник, 22.09.2020
14:00 - 15:30

Среда, 23.09.2020
14:00 - 15:30

Четврток, 24.09.2020
14:00 - 15:30

On-line конференција

За значењето на
агробиодиверзитетот
од различни аспекти

Проф д-р Соња Ивановска
Факултет за земјоделски науки и
храна -Скопје, УКИМ
Проф д-р Фиданка Трајкова
Земјоделски факултет, УГД
д-р Емилија Симеоновска
Ген банка при Земјоделски
Институт Скопје
Проф д-р Тошо Арсов
Факултет за земјоделски науки и
храна -Скопје, УКИМ

Агробиодиверзитетот
од академски аспект,
значење, искуства и

практики.

Биљана Митреска
Слоу Фуд Македонија
Цветанка Колева
Биовита Кавадарци
Димитар Самарџиев
Зелената Арка - Скопје
Томе Тимов
Хорти - еко Струмица

Улогата на граѓанскиот
сектор во промоцијата и

зачувувањето на
агробиодиверзитетот

https://forms.gle/WR6L8dTsv81WhdDG8
Stamp



Вторник
22.09.2020
14:00 – 15:30

13:45 

on-line регистрација

14:00

Проф. д-р Љупчо Михајлов
Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце

Делчев“ –Штип

Практично значење на

агробиодиверзитетот за земјоделското

производство

14:20

Министерство за замјоделие, шумарство и

водостопанство, (се чека потврда за учество)

Легислатива поврзана со растителен             

агро-биодиверзитет 

14:40 

Љупчо Василев
Community seed bank (CSB) „Фабиа“

Начини за зачувување, одржување и

промоција на агробиодиверзитетот: 

 Искуства од други земји и презентација на

проект „Управување со растителен

генетски диверзитет за храна и

земјоделство“

15:00 

Дискусија, прашања и одговори од учесници

За значењето на 
агробиодиверзитетот 
од различни аспекти



Вторник
22.09.2020
14:00 – 15:30

Проф. д-р Љупчо Михајлов
Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ –Штип

Професор д-р Љупчо Михајлов е редовен професор на

Земјоделски факултетот при Универзитет „Гоце Делчев“ –

Штип и раководител на Катедрата за расително производство.

Има долгогодишно наставно-научно и апликативно искуство

во органско земјоделско производство и селекција и

семепроизводство на поледелски култури. Автор е на 2

домашни сорти соја – Илинденка и Пела.

 

Љупчо Василев
Community seed bank (CSB) „Фабиа“

Љупчо Василев е координатор на проектот: „Управување со

растителен генетски диверзитет за храна и земјоделство“ кој

го имплементира здружението на граѓани Фабиа ЦСБ, со

седиште во Богданци. Целта на здружението е обнова,

заштита и промоција на агробиодиверзитетот, како и

достапност до македонските граѓани преку различни

иницијативи, односно преку Библиотека на семиња.

За значењето на 
агробиодиверзитетот  
од различни аспекти



Среда
23.09.2020
14:00 – 15:30

13:45 

on-line регистрација

14:00

Проф д-р Соња Ивановска
Факултет за земјоделски науки и храна -Скопје

Универзитет “Кирил и Методиј“

Агробиодиверзитет во Македонија. Ризици

за негово губење и потенцијали за

комерцијално искористување

14:15

Проф д-р Фиданка Трајкова 
Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце

Делчев“ – Штип

Агробиодиверзитетот

од научен аспект - искуства и практики

14:30 

д-р Емилија Симеоновска
Ген банка при Земјоделски Институт Скопје

Значење, искуства и практики

14:45

Проф д-р Тошо Арсов
Факултет за земјоделски науки и храна -Скопје

Универзитет “Кирил и Методиј“

Практична примена на „on-farm”

конзервација во Брегалничкиот регион,

акцент на автохтони овошни сорти

15:00

Дискусија, прашања и одговори од учесници

Агробиодиверзитетот
од академски аспект



Среда
23.09.2020
14:00 – 15:30

Проф д-р Соња Ивановска
Факултет за земјоделски науки и храна -Скопје,                    

 Универзитет „Кирил и Методиј“

Професор д-р Соња Ивановска е редовен професор на

Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ) на Катедра за

генетика и селекција. Повеќе од 30 години ФЗНХ има активности

во полето на заштита и користење на агробиодиверзитетот.

Професорката Ивановска била претставник во повеќе работни

тела за растителни генетски ресурси на европско ниво,

учествувала во бројни симпозиуми, работилници и обуки  и има

објавено повеќе трудови на таа тема. Учествувала и во

изработка на сите студии, стратегии и акциски планови за

биодиверзитет на МК при МЖСПП. Во моментов поседуваат

инвентаризациска колекција од над 6000 примероци семе од

локални сорти од МК.

Проф д-р Фиданка Трајкова 
Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 

Професор д-р Фиданка Трајкова е вонреден професор на

Земјоделски факултетот при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

на Катедрата за растителна биотехнологија. Во текот на

повеќегодишната научна работа интензивно се занимава со

користење на биотехнолошки методи за подобрување на

агробиодиверзитетот на градинарските култури.

Агробиодиверзитетот
од академски аспект



Среда
23.09.2020
14:00 – 15:30

 д-р Емилија Симеоновска
Ген-банка Скопје (УКиМ Земјоделски институт - Скопје)

д-р Емилија Симеоновска е редовен професор во Одделението

за поледелство при УКиМ Земјоделски институт - Скопје. Од 2005

година до денес, член е на работната група за пченица при

ECPGR (Европската кооперативна група за растителни генетски

ресурси). За времетраењето на SEEDNet -проектот (2004-2011)

била раководител на националната работна група за житни

култури при SEEDNet (South-East European PGR Network). Во

периодот од 2005 до 2011 година, била секретар на регионалната

работна група за пченка и житни култури (RWG for Maize and

Cereals) во  SEEDNet - мрежата на растителни генетски ресурси.

Денес таа е куратор на колекциите од растителни генетски

ресурси од житни растенија и е одговорна за националната

колекција од пченица во македонската ген-банка. Во 2014 година е

назначена е зараководител на ген-банката (семенска колекција)

при УКИМ - Земјоделски институт- Скопје

Проф д-р Тошо Арсов
Факултет за земјоделски науки и храна -Скопје Универзитет

“Кирил и Методиј“

Професор д-р Тошо Арсов е редовен професор на Факултетот за

земјоделски науки и храна - Скопје, Катедра за овоштарство.

Неговата експертиза е: размножување на растенијата,

воспоставување нови овоштарници, кастрење, земјоделски

практики, имплементација и евалуација на нови системи за обука

и помо-технички мерки. Тој учествувал во повеќе од 25 проекти и

има објавено повеќе од 70 истражувачки и технички трудови.  

Агробиодиверзитетот
од академски аспект



Четврток
24.09.2020
14:00 – 15:30 13:45 

on-line регистрација

14:00 - 15:00

Цел, активности и проекти на

невладините за зачувување на

агробиодиверзитетот

Биљана Митреска - 

Слоу фуд Македонија

Цветанка Колева 

Биовита, Кавадарци

Димитар Самарџиев 

Зелената Арка, Скопје

Томе Тимов

Хорти-еко, Струмица

15:00

Дискусија, прашања и одговори од

учесници

Улогата
на граѓанскиот сектор
во промоцијата и
зачувувањето на
агробиодиверзитетот



Четврток
24.09.2020
14:00 – 15:30

 Биљана Митреска, Слоу Фуд Македонија
Биљана Митреска е магистер по квалитет на храна и хемија на природни
продукти од „Медитеранскиот Институт за Агрономија“ во Ханија Грција и
дипломиран агроном инженер на „Факултетот за Земјоделски Науки и
Храна“ во Скопје. Десет година е активист и волонтер на „Слоу Фуд Млади
Македонија“ (СФММ) и конвивиумот на „Слоу Фуд Водно“. Активно
учествува во промовирање на заложбите на Слоу Фуд за заштита на
локалниот биодиверзитет преку соработка со локалните президиуми и
каталогизација на производи во арката на вкусови како и преку
координирање на проектот „Храна за промени како одговор на климатските
промени“.

Цветанка Колева, Биовита
 

Цветанка Колева е претседателка на Здружение на производители на
органска храна „Биовита“ – Кавадарци, индувидуална земјоделка, 15
години пчелари следејќи ги принципите на органското пчеларство.
Последните години за семејното земјодеско стопанство одгледуваат
посеви со автохтони видови житарки и мешунки: ‘рж, овес, просо , наут и
грав. Мисија на здружението е развој на органското производство, заштита
на животната средина и одржливост на биодиверзитетот, зачувување
 автохтони сорти растенија и раси животни како мерка за справување со
климатските промени.

.

Улогата
на граѓанскиот сектор
во промоцијата и
зачувувањето на
агробиодиверзитетот



Четврток
24.09.2020
14:00 – 15:30

 Димитар Самарџиев, Зелената арка
Димитар Самарџиев од 2010 работи во Зелената арка, тековно ги
координира активностите на Семенувај, Агриколаб, општествената
градина - „Бостание“ и соработката со ФАБИА ЦСБ. Од 2018 до сега
учестува во проектот БОНД, а во 2019 учествуваше на Првиот дијалог за
агроекологија во западен Балкан и Кавказ организиран од ФАО во Тирана.
Во 2016 ја основа Иградина, личен имот каде што работи како земјоделец
применувајќи ги пермакултурниот дизајн и агроеколошките пракси.
Зелената арка од 2007 работи на изведбата на практично применливи
решенија засновани врз начелата на пермакултурниот дизајн за
зачувувањето на животната средина. На 16 октомври 2012 преку настанот
за размена на семе, преводот и прикажувањето на документарниот филм
„Семе на слободата“ и дискусијата во врска со предизвиците за
одржувањето на агробиодиверзитетот; ја покрена иницијативата
Семенувај, со цел да се поттикне и артикулира граѓанскиот активизам со
стремеж  за семенска слобода и прехранбен суверенитет. Последниве две
години тој стремеж се манифестира со теориски и практични обуки преку
платформата за колаборативни агроеколошки пракси - Агриколаб и со
сеидба, зачувување и размена на семенски материјал во општествената
градина - „Бостание“ во Скопје.

Томе Тимов, Хорти-еко Струмица
 

Томе Тимов е 

.

Улогата
на граѓанскиот сектор
во промоцијата и
зачувувањето на
агробиодиверзитетот

https://www.bondproject.eu/
http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1181808/
https://www.facebook.com/igradina/
https://amara.org/en/videos/vhH5bDky9Ffr/mk/300370/
https://www.facebook.com/groups/365747910180215/
Stamp



Add a little bit of body text

 Име на проект:

Времетраење:

Донатор:

Цели:

Активности:

Спроведувачи 
на проектот:

Координатори:

Партнери:

Подигнување на јавната свест за значењето на
растителниот агробиодиверзитет, автохтоните сорти
како наше „културно богатство“
Отварање дијалог на темата агробиодиверзитет, помеѓу
релеватни засегнати страни (институции, граѓански
сектор, претставници на законодавство, академија,
приватен сектор, земјоделски производители и
организации). Споделување знаења, искуства,
достигнувања на ова поле, предизвици и можности за
соработка,вмрежување и заедничко делување

Онлајн конференција во 3 дела на Zoom

Формирање на „Национална мрежа за
агробиодиверзитет“ како коалиција за застапување,
градење капацитети и меѓу-секторска соработка помеѓу:
граѓански сектор, академија, релевантни институции,
грас-рут организации, компании, земјоделци и граѓани
заинтересирани за темата. Основачи одговорни за
координирање на активноста на мрежата ќе бидат:
Фондација Аполонија, Ајде Македонија и Фабиа CSB
Создавање и промоција на едукативни материјали
(видеа, електронски брошури) за подигнување на
јавната свест и зголемување на знаењето на граѓаните
за значењето на темата

(22, 23 и 24 Септември 2020 од 14:00 до 16:00 часот)

Фондација Аполонија - Гевгелија, 
Асоцијација „Ајде Македонија“

Снежана Сарамандова, Блаже Јосифовски

Фабиа CSB, Мировен Корпус во Северна Македонија

„Потенцијали за зачувување, одржување и
промоција на растителниот агробиодиверзитет“

Мировен Корпус/ програма за мали грантови (SPA) USAID

27.08.2020- 30.12.2020

Stamp


