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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

ДЕН НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО     

ЕКОНОМИЈА

Во едно ексрударско гр-
атче како Пробиштип 
каде што рударството 

изумре, а граѓаните се до-
ведоа до ситуација да пре-
живуваат, излезот се бара во 
земјоделието и во малите и 
средните претпријатија. Ток-
му со таква цел беше орга-
низиран "Денот на земјо де-
лието", кој неодамна беше 
гла вен настан во овој неко-
гаш богат и развиен крај од 
нашава Македонија. Земјо-
делското здружение Машин-
ски круг од Пробиштип во 
соработка со SFARM II (Под-
дршка на земјоделските зд-
руженија на Република Ма-
кедонија), беа главните ор га-
низатори на мани феста ци-
јата. 

"Посетителите на овој Са-
ем имаа можност да видат 
презентирана механизација 
и најразновидни земјоделски 
производи. Можам да кажам 
дека ова се случува прв пат, 
но со амбиција да прерасне 
во традиција. Имавме по ка-
нето многу гости, посе те-
носта беше одлична, а за во 
иднина очекуваме и повеќе. 
На Саемот прв пат се изло жу-

ва и посовремена меха ни за-
ција, која се користи во зем-
јоделието. Интересно е да се 
напомне дека од страна на 
производителите поеди нци, 

ПАНЧЕ ТРАЈАНОВСКИ, ТРГОВЕЦ 
ПОЕДИНЕЦ - ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ПЕЧУРКИ

ПОТРЕБНА Е ИДЕЈА ЗА ДОБРА 
ЗАРАБОТУВАЧКА

Господине Трајановски, кога дојдовте на 
идеја да почнете со бизнисот одгледување 
печурки, буковки?

ТРАЈАНОВСКИ: Идејата произлезе од 
потребите кои ги имавме во угостителството, 
бидејќи работам и како угос тител. Посетивме 
некои ко леги во Кочани, кои нè упатија во 
работата и така решивме да 
почнеме. Почнавме со ми ни-
производство, опремивме ед-
на просторија во која соз да-
довме максимални услови за 
одгледување печурка бу ков -
ка. Досега ни оди од лично. 

Што сè е потребно за да 
се одгледуваат печурките бу-
ковки?

ТРАЈАНОВСКИ: За ова 
рас  тение се неопходни влага, 
воздух, светлина, потребните 
хигиенски услови. Иако поч-
навме со мало производство, 
сепак поради зголемената по-
барувачка на производите, 
еве мораме да се проши ру ва-
ме, најдоцна за неколку сед-

Саемската манифестација "Ден на земјоделието", 
кое прв пат се одржа во Пробиштип, пре ди з-
вика интерес кај земјоделците, што го вори 
за амбицијата таа да прерасне во тра диција. 

ИЗЛЕЗОТ Е ВО ИЗЛЕЗОТ Е ВО 
ПРО МОВИРАЊЕТО ПРО МОВИРАЊЕТО 
МАЛИ БИЗНИСИМАЛИ БИЗНИСИ

мици, во поголем објект од двесте метри 
квад ратни, со што на некој начин ќе й из ле-
земе во пресрет на зголемената потреба, ко-
ја е и надвор од градов. Печурката е дели-
катесна здрава храна, таа е хранлива и ле-
ковита. Всушност, таа е органска храна, која 
помага за сите внатрешни болести. Околу 
еден килограм печурки можат да заменат 
250 грама телешко месо. Од неа се подго т-
вуваат многу специјалитети иако кај нас сè 
уште не е доволно популарна, односно не-
маме навика за неа.  

Дали е потребна голема инвестиција за 
печуркарството? 

ТРАЈАНОВСКИ: Интересно е да се на-
помне дека инвестицијата се враќа за кусо 
време, за повеќе од дваесеттина дена, по-
точно дваесет и пет кога е првата берба на 
буковката. Имајќи ги предвид нашите пла-
нови за брзо проширување, тоа значи и око-
лу пет нови вработувања, што е многу важно 
за еден град како што е Пробиштип. Печур-
ките имаат четирикратни приноси и по завр-
шувањето на циклусот важно е да се напомне 
дека вреќичките во кои се одгледуваат пе-

чурките можат да се пре-
работат и да се упо требат 
како добиточна храна.

Со оглед на лошата 
економска слика во Про-
биштип и големата бројка 
невработени ли ца, може 
ли перспек ти вата да се 
гледа во раз војот на ма-
лите биз ниси?

ТРАЈАНОВСКИ: Про-
биштип е рударско гр ат-
че каде целата еко но мија 
беше сведена на руд ни-
кот Злетово и на Фаб ри-
ката за аку му ла то ри. Со 
оглед на ре алноста дека 
рудникот веќе долго вре-
ме не работи, ние из ле-

ДОНЧО МАРКОВ, РАКОВОДИТЕЛ НА ДОНЧО МАРКОВ, РАКОВОДИТЕЛ НА 
СЕКТОРОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО СЕКТОРОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО, ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ВОДОСТОПАНСТВО, ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА 
ПРОБИШТИППРОБИШТИП
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имаше голем интерес за 
излагање на производите. 
На Саемот имаше можност 
да се дегустираат млечни 
про  изводи, мед, печурки и 
слично. Во целина сите сме 
задоволни од текот на ма-
нифестацијата. Ова е сепак 
настан на локално ниво, но 
со амбиција да прерасне на 
пошироко ниво. Ова е шанса 
за земјоделците да ги прет-
стават своите производи, 
при што можат да се склучат 
и договори за соработка со 
производителите, односно 
да се склучат зделки. Од Зем-
јоделското здружение Ма-
шин ски круг имаме изго тве-
но едногодишен план за уна-
предување на земјо де лието 
во регионот, особено ако се 
има предвид дека ме ха ни-
зацијата е крајно за ос таната", 
вели Дончо Марков, рако во-
дител на Секторот на Мини-
стерството за земјо дел ство, 
шумарство и водосто пан-
ство, Подрачна единица Про-
биштип, кој е и претсе да тел 

на Здружението за зем јо дел-
ски производи од ис тиот 
град.

"Идејата за 'Денот на зем-
јоделието' е за подобрување 
на услугите и поконкурентни 
цени за членовите на ЗМК, 
преку рационално искорис-
тување на механизацијата и 
воведување посовремена 
технологија за добивање по-
евтин земјоделски производ, 
а во интерес на сите чле но-
ви", изјавија организаторите 
на настанот, Земјоделското 
здружение Машински круг, 
Пробиштип.

Покрај презентацијата на 
учесниците-фирми, из лож ба-
та на механика, се одржа и 
предавање на тема: Неоп-
ходноста од формирање, на-
чин на функционирање на 
ЗМК за успешно органи зи ра-
но зем јоделство. На учес ни-
ците им беа доделени бла го-
дарници и признанија, а це-
лиот настан беше проследен 
со културно-уметничка про-
грама. 

зот треба да го бараме во малите и средните бизниси. На овој 
начин може да се најде излез и граѓаните да преживеат и да 
дојдат до скромна заработувачка.

Во овој поглед е неопходно да интервенира и Владата 
преку овозможување поволни кредитни линии за развој на 
земјоделството.

Каква е палетата производи кои ги нудите и како го кон-
тролирате квалитетот на печурките?

ТРАЈАНОВСКИ: Ние нудиме свежи печурки и мари ни-
рани, за кои има особен интерес. Квалитетот го контролираме 
преку надлежниот Институт за храна, така што исправноста е 
загарантирана. Соработуваме со професорите од Земјо дел-
скиот факултет, кои нè советуваат за одгледувањето, но мо-
рам да напомнам дека слабо можеме да дојдеме до лите ра-
тура, специјализирана за печурки.

Може ли убаво да се живее и да се заработи со одгле ду-
вањето печурки и како излегувате на крај со конку рен ци-
јата?

ТРАЈАНОВСКИ: Ова е семеен бизнис, кој не бара голема 
инвестиција и ангажирање работна рака. Но, со оглед на по-
барувачката, неопходно е проширување, а за поголемо про-
ширување потребна е инвестиција, а со ваквите услови тоа 
тешко ни оди. Имаме добра соработка со Здружението за зем-
јоделско производство, кое ми излегува во пресрет и ми 
помага за решавање на проблемите. Што се однесува до кон-
куренцијата можам да кажам дека здравата храна нема кон-
куренција.

ИЗЛЕЗОТ Е ВО 
ПРО МОВИРАЊЕТО 
МАЛИ БИЗНИСИ


