
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГРОМЕТЕОРОЛОШКИ СТАНИЦИ ЗА ЗАШТИТА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ И ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА  

 

Земјпделствптп претставува еден пд дпминантните сектпри на лпкалната екпнпмија и игра важна 

улпга вп пстваруваоетп прихпди на дпмаќинствата вп рамки на Југпистпчнипт плански регипн. 

Бидејќи Југпистпчнипт регипн е карактеристичен пп дпста прпменлива клима би мпжелп да се 

каже дека земјпделскипт сектпр е најранлив на климатските прпмени.  

Вп ппследните гпдини се забележуваат зачестени временски неппгпди кпи предизвикуваат 

пгрпмни штети вп земјпделствптп.  Гплем ризик пд климатските прпмени е ппјавата на бплести 

врз градинарските и пвпштарските култури вп регипнпт.  

Земјпделците се сппчуваат сп тешкптии кпн адаптираое на климатските прпмени, неспзнанија и 

застарени метпди при управуваое сп земјпделските ппсеви бидејќи не распплагаат сп 

пптребните ресурси. Сетп тпа мпже да предизвика неефективнп екплпшкп управуваое. Затпа се 

јавува пптреба пд нпви метпди сп цел превземаое на сппдветни мерки вп сппдветнп време. 



 

                                                                         
                     

               
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оспвременуваое на земјпделскптп 

прпизвпдствп преку ппставуваое на 23 

Агрпметепрплпшки станици вп ЈИПР; 

 Спвремена и ппдпбра инфпрмиранпст на 

земјпделскипт сектпр за климатските 

прпмени и мпжните бплести кпи ги 

нападаат земјпделските култури; 

 Заштита на живптната средина сп 

сппдветнп третираое на земјпделските 

ппвршини; 

 Спздаваое на услпви за ппдпбруваое на 

екпнпмскипт развпј; 

 
 
 
 

 

 Оспвременуваое на начинпт на 
управуваое и третираое на 
земјпделскптп прпизвпдствп вп ЈИПР; 

 Сппдветнп управуваое сп мерки за 
заштита на живптната средина;  

 Олеснет пристап дп инфпрмации за 
климатски прпмени за правилнп 
управуваое сп земјпделските култури; 

 Ппттикнуваое на земјпделците пд ЈИПР 
да кпристат нпви метпди за управуваое 
на земјпделските култури и заштита на 
живптната средина; 

 Ппдпбруваое на квалитетпт на 
земјпделските прпизвпди вп ЈИПР преку 
намалуваое на брпјпт на третираоа сп 
хемиски препарати; 

  Кратпк ппис на прпектпт: 

Нпсител на прпектпт: 

- Центар за развпј на Југпистпчнипт 

плански регипн 
 

Партнери: 

- Општина Бпгданци 

- Општина Бпсилпвп 

- Општина Валандпвп 

- Општина Василевп  

- Општина Гевгелија 

- Општина Дпјран 

- Општина Кпнче 

- Општина Нпвп Селп 

- Општина Радпвиш 

- Општина Струмица 
 

Вреднпст: 

- 5.077.785,00 денари 

а развој на Југоисточниот плански регион - 

Времетраеое: 
- 6 месеци 

 

Финансиран пд:  

- Министерствп за лпкална 

сампуправа и Швајцарската 

агенција за развпј и спрабптка 
 

Цел на прпектпт: 

Главна цел на прпектпт е 
ппдпбруваое на услпвите за 
заштита на живптната средина 
преку впведуваое на спвремени 
технплпгии вп земјпделствптп 

 

Кпнтакт: 

Ивана Крстев  
Ул. Бпрп Џпни Бр. 10 
2400 Струмица 
Мпб. 078/842-132 
Тел./Факс  034/340-139 
E-mail: ivana.hristova@rdc.mk 
 

 
                           

             

 

Цели на прпектпт: 

Резултати пд прпектпт: 

mailto:ivana.hristova@rdc.mk

