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❑ ПОЧВА: Тродимензионално, динамично природно тело; растресит слој на површината на
Земјата, кој се формира како производ од матичниот супстрат (геолошкиот материјал) под
влијание на климата, релјефот, вегетацијата и човекот.

❑ ОСНОВЕН ПРИРОДЕН РЕСУРС ЗАЕДНО СО ВОДАТА И ВОЗДУХОТ НА СИТЕ ТЕРЕСТИЧЕН ЕКОСИСТЕМИ

,,ПОЗАЈМЕН обновлив природен ресурс’’ чија примарна функција е производство на храна и суровини

✓ вкупната маса на почвата е ограничена,
✓ процесот на нејзино формирање е долготраен,
✓ континуирано се загадува и нерационално се користи од страна на 

човекот,

ПОЧВА
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....... подлога на растенијата, извор на храна, животна средина за голем број почвени
живи организми (почвен биодиверзитет), извор на вода, огромен базен (pool) за
апсорбирање и врзување на атмосферскиот јаглерод

ПОЧВА

• Обезбедува храна, влакна и огревен материјал
• Врзување на јаглеродот
• Прочистувње на водите и редукција на загадувачите
• Регулација на климата
• Кружење на хранливите материи
• Живеалиште за организими
• Регулација на поплави
• Извор на генетски ресурси и фармацевтски  материјали
• Основа на целокупната инфраструктура на човекот
• Градежни материјали
• Културно наследство

Нарушување на барем една од претходно наведените  функции на 
почвата се смета за нејзина деградација!!!

основен медиум за развој на земјоделското производство



➢ 33% од почвата е веќе ДЕГРАДИРАНА!!!!

До 2050 година, 
околу 90% од 
почвата ќе биде 
ДЕГРАДИРАНА!!!!

Врз интензитетот на овој процес големо влијание имаат:
• Климата – промените на климатата и климатските екстреми, 
• Релјефот – рељефските услови имаат влијание врз интензитетот  на одделни 

процеси на деградација, 
• Вегетацијата – деградациата на вегетацијата поради променети климатски 

услови или влијание на човекот, 
• Геологијата – спецификите на геолошката подлога влијаат врз одредени облици 

на деградација
• ЧОВЕКОТ – човекот со своите активноси и начинот на управување со почвите
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а) Ерозија на почвата

б) Намалување на органската материја 

в) Засолување и алкализација

г) Аридност

д) Деградација на вегетацијата

ѓ) Компакција 

е) Пренамена

ж) Контаминација

Типови на деградација на почвата:
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➢ Примена на нумерички модели при проценка 
на процесите на деградација на почвата;

➢ Споредба на податоците за содржината на ОМ 
пред 2010год. и од 2010 до 2020 год.;

➢ Финален производ – мапа на  загуба на 
органската материјаво почвата;

➢ Најранливи региони: централниот и 
југоисточниот дел на земјата и реонот на 
Пелагониската Котлина;

➢ Најголем пораст на ОМ во западниот 
планински регион и езерската област на 
југозапад.

Моделирање на намалувањето на 
содржината  на почвена органска материја
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Моделирање на ерозија со RUSLE    E[t/ha]

➢ Просечна загуба на земјоделско земјиште E= 4,1 t/ ha/годишно,

➢ Вкупна загуба на земјоделско земјиште 3,7 милиони t/годишно,

➢ ВЕДНАШ да се започне со мерки за заштита од ерозија, особено на терени каде загубата на

почва е над 10 t/ha, со површина од 88.094 ha.

LS

PK

R

Blinkov I., Trendafilov A., Mukaetov D., Mincev I.,Trendafilov B., 2020
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- должина на сончеви денови;
- врнежи;
- наклон на терен;
- искористеност на земјиштето;
- почвен тип;
- евапотрансипрација;

СУША И ОПУСТИНУВАЊЕ

Карта на ранливост од суша

✓ 28% од површината е склона на опустинување
✓ 18,4% се на прагот/границата од 0.65 (граница на сушни региони-drylands)

Monevska Alcinova S., Stevkova S., Stevkov A., Mincev I.,Trendafilov B., 2020

Карта на ризик од дезертификација
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Запечатување на почвата/Soil Sealing – студија за Охридска котлина

Ohrid valley, Landsat 8 (2020) image urban areasOhrid valley, Landsat 8 (2000) image urban areas

За период од 20 години, како резултат на пренамена на земјоделското и шумското земјиште е зголемена урбаната
површина за околу 1.73% (14.16 ha)
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Контаминација на почвата

Hotspot Cause of pollution Status
Deposited 

material, m3
Area, ha

OHIS Dumpsite of НСН abandoned 252.200 7,7

Buchim Dumpsite with Cu active 196.000.000 90,0

Zletovo Mining dumpsite active 1.115.000 9,5

Лојане Cr, As, Sb abandoned 1.000.000 10,0

Sasa Pb, Zn abandoned 30.000.000 28,5

Silmak Ferro -silicon active 851.000 8,0

Toranica Pb, Zn abandoned 3.000.000 2,5

Makstil Fe and steal smelter active 2.500.000 12,5

Zletovo Pb, Zn abandoned 14.000.000 28,0

Мining energy plant -

Bitola
TP plant and coal mine active 11.000.000 10,0

FeNi Fe, Ni active 2.200.000 16,7

Zletovo fertilizers abandoned 3.700.000 7,0

Мining energy plant -

Oslomej
TP plant and coal mine active 2.000.000 28,0

Godel
Leather processing 

plant
abandoned 5.600 0,1

OKTA Oil refinery active 3.000 0,6

Tane Calevski
Metal surfaces 

treatment
abandoned 10 0,0

Total 267.626.81 259,0
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ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ

Заштитата на почвата и одржливото управување е особено важно за земјата од неколку 
причини: 

а) продуктивното земјоделско земјиште е многу ограничено, со 1,26 мил. ха. или 49,08 % од 
територијата на државата (2,57 мил. ха), од кои 0,74 мил. ха. се пасишта, додека плодното 
обработливо земјиште зафаќа нешто помалку од 0,52 мил. ха. (20,1%), (Стат. год. 2021).
б) напуштање на земјоделско земјиште како резултат на депопулација на руралните средини, 
в) огромен број оператори во голем број сектори , особено во земјоделството, 
г) практиките за управување со почвата и нивните влијанија не се добро документирани, што 
значи дека нема јасен доказ за сегашното управување со почвата,
д) за процесите на деградација и нивниот обем малку се знае затоа што мониторинг на почвите не 
постои,
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ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ

➢Законска рамка, стратешки документи и акциони планови специфични за почвите, не постои , а националната 
политика поврзана со почвите не е артикулирана, 

➢Капацитети:
▪ институционалните капацитети поврзани со одржливото управување со земјиштето и почвата се многу 

ограничени и не можат да ги решат сите прашања и предизвици, 

▪ Академските капацитети и реалната програма поврзана со почвите во сите нивоа на образование е 
несоодветна и застарена, 

▪ Истражувачките капацитети (човечки и технички) се многу ограничени и тешко можат да одговорат на каква 
било форма на мониторинг и истражување, 

➢ Мониторинг – не постои организиран мониторинг на почвите: на практиките на управување кои се применуваат 
ниту на почвените својства,

➢ Податоци за почвите и нивна достапност
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ЛЕГИСЛАТИВА - Почвите во постоечкото 
националното законодавство 

Закон за Почви како посебен законски акт досега не е изработен!

Пред 10 години - изработена работна верзија на Закон за заштита на почвите, 

Два обида за изработка на Национален Акционен План за Дегардација и дезертификација, 
сеуште се чека на прифакање на вториот План од страна на Владата

Закони и стратегии кои до одредена мера ги третираат прашањата поврзани со почвите:

➢ Закон за земјоделско земјиште – воглавно ги уредува прашањата поврзани со правата за 
користење и закуп на земјиште. Во однос на заштита на почвите, во Законот кратко се наброени 
неколку добри практики кои  се однесуваат на зголемување на плодноста на почвата и еден 
член кој содржи мерки за заштита од ерозија и пожарите, 

➢ Закон за органско производство – содржи одредби со кои се уредуваа правилата и постапките 
за органско производство, каде мегу другите набројани се и неколку правила ки се однесуваат 
на обработката на почвата и правилно стопанисување со неа,
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ЛЕГИСЛАТИВА - Почвите во постоечкото 
националното законодавство 

Закон за земјоделство и рурален развој – ги дефинира оолитика за рурален развој, мерки од унапредување на
животната средина и руралните предели, поттикнување на земјоделска дејност за унапредување на животната
средина и руралните предели,

Закон за квалитет и безбедност на ѓубривата, биостимулаторите и подобрувачи на своствата на почвата - Пласирање
на пазар на ѓубрива, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почват и Употреба на ѓубрива, биостимулатори и
подобрувачи на својствата на почвите,

Закон за минерални суровини – содржи одредби кои го регулирааат само начинот и процедурите за одлагање на 
отпадот при експлоатација на миерални суровини,

Правилник за мерки на вкрстена сообразност – ги дефинира минималната груп ана мерки кои производителите се 
должни да ги применуваат во текот на прозивоството, мегу кои и мерки за правилно управување и аплицирање на 
ѓубривата, правилната обработка и мерки за заштита од ерозија, 

Правилник за процедурите и правилата во органското производство 

Стратегија за Земјоделство и рурален развој – стратешката цел 5 се однесува на потребата од оддржлив развој и 
ефикасно управување со природните ресурси, пред се: водата почвите и воздухот,
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ЛЕГИСЛАТИВА - Почвите во постоечкото 
националното законодавство 

ЕУ во однос на МКД – сличности

➢ ЕУ и МКД немаат специфични правни акти за почвите, (недостаток на сеопфатна и кохерентна политичка рамка за заштита на 
почвите: (цитат-ЕУ Стратегија за почвите)

➢ Се до скоро деградацијата на почвата и нејзината заштита не беа во фокусот на вниманието на носителите на одлуки,

➢ Прашањата кои се однесуваат на дегреадациајта и заштитата на почвите се третирани во рамките на други правни документи 
и стратегии,

➢ Не постојат (освен во неколку случаи) програми за мониторинг на почвите со стадардизирани методологии 

➢ Не постои конзистентен сет на индикатори за деградација на почвите како и репрезентативни бази за сите закани врз почвата,

➢ Регионалната соработа сеуште недостасува (освен иницијативата: Европско Партнерство за Почви)

➢ Свеста за значењето на овие прашања како и политичкиот дијалог се во почетна фаза

➢ Системски приод во однос на имплементација на оддржливи практики  на управување
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ПОТРЕБНИ ЧЕКОРИ за изработка на легислативата

Да се донесат сите релевантни институции на заедничка маса со цел:

➢Да се стават прашањата поврзани со почвата на дневната агенда на носителите на одлуки и да се отвори 
политички дијалог за значењето на почвите и нивната заштита,

➢Да се дефинираат потребите и да се обајасни значењето на заштитата на почвата, со цел да се постигне 
взаемно разбирање и согласност кај сите чинители,

➢Изаработка на правни и стратешки документи и програми за работа во согласност со дефинираните 
национални потреби и ЕУ легислативата, со цел да се даде правна рамка на сите идни активности,
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Во моментов, институционалните капацитети поврзани со одржливото управување со земјиштето и почвата се многу ограничени и 
не можат да ги решат сите прашања и предизвици, 

Административните капацитети поврзани со одржливо управување со земјиштето и почвите се во рамките на двете одговорни 
Министерства:

➢ Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) и Министерството за животна средина и просторно планирање 
(МЖСПП). 

➢ МЗШВ - Капацитетите на поврзани со одржливо управување со земјиштето се концентрирани во рамките на:

▪ Секторот за консолидација и размена и идентификација на земјишни парцели, кој е одговорен за активностите поврзани со 
консолидација и користење на земјиштето (СЗЗП), 

▪ Секторот за рурален развој преку неговите одделенија дава поддршка за одржлив рурален развој, програмирање, евалуација и 
имплементација на ИПАРД фондовите

➢ МЖСПП - во рамките на Секторот за животна средина има Оделение за проценка на влијанието врз животната средина и заштитата 
на почвата со широк спектар на надлежности меѓу кои и мерки за заштита од почва. контаминација и подобрување на квалитетот на 
почвата.

КАПАЦИТЕТИ



20

Образовните капацитети се поставени кај државните истражувачки и образовни институции.

➢ Образовната програма во рамките на државните универзитети е ограничена на традиционалните основни концепти на науката за почвата и 
истражувањето на почвата. 

➢ Сегашната наставна програма на Универзитетите заостанува зад сегашниот напредок во науката за почвата. 

➢ Треба да се засили со нова програма која ќе ги одразува неодамнешните современи пристапи и концепти на практики за управување со
почвата, истражување и заштита на почвата.

Техничките капацитети поврзани со следењето на почвата и почвата се концентрирани во

истражувачките и образовните центри на универзитетите. Земјоделски институт – Одделение за педологија и исхрана на растенијата

➢ Факултетот за земјоделски науки и храна има две Катедри поврзани со почвите

➢ Шумарскиот факултет има Катедра за почвени науки со умерено опремена лабораторија за образовни цели. 

➢ Земјоделски факултет – Универзитет “Гоце Делчев“

➢ Тутунски институт во Прилеп – Универзитет  Св. “Климент Охридски“

Истражувачките капацитети (човечки и технички) се многу ограничени и тешко можат да одговорат на каква било форма на 
мониторинг и истражување,

КАПАЦИТЕТИ
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Јакнење на институциналните капацитети

➢Точно дефинирање на улогата на секоја институција во системот,

➢Ефикасно поврзување на сите клучни институции – активностите кои предизвикуваат притисоци 
(т.н. двигатели) произлегуваат од повеке сектори па затоа е потребно поврзување,

➢Градење на техничките капацитети на институциите за да одговорат на барањата кои 
произлегуваат од предвидените активности,

➢Градење на индивидуалните капацитети на сите поединци одговорни за спроведување на 
активностите поврзани со заштита на почвите,

ПОТРЕБНИ ЧЕКОРИ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ
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МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ - значење

➢ Мониторингот на почвите е основната компонента во процесот на одржливо 
управување и заштита на почвите,

➢ Мониторингот треба да даде одговор за:

▪ моменталната состојба за квалитетот и здравјето на почвите,

▪ да ги идентификува причините кои довеле до одредни промени на почвените параметри и 
процеси,

▪ да даде одговор и решенија односно мерки за намалување на притисоците кои довеле до 
деградација на почвите,

▪ мониторинг на ефектите од предложените и спроведените мерки
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Да се оснива СИСТЕМ кој ке гарантира континуиран и сеопфатен мониторинг на почвите и процесите на 
деградација:

➢Да се воспостават мегу-институционални аранжмани кој ке овозможат споделување на одговорностите и 
коррдинација во процесот на имплементациајта на легислативата и активностите, како и потребните 
усогласувања со ЕУ регулативите,

➢Да се воспостави сиситем за мониторинг, известување и верификација кој ќе овозможи:

▪ Да се дадат прецизни одговори на тоа зошто се спроведува мониторингот, кои се потребите, кои се бенефитите, 
какво е значењето на мониторингот за самите чинители и пошироката јавност и сл.,

▪ Да воспостави методологија на работа, да се издвојат потербни индикатори кои ке се следат и да се воспостави 
ефикасно известување,

▪ Врз основа на утврдената методологија, прибраните и анализирани податоци, регуларно да се презентираат и да 
бидат дадени на употреба на пошироката јавност во различен форамат, 

▪ Да се утврдат точните улоги на секоја инситуција и ентиети инволвирани во МРВ системот со цел прибраните 
податоци во соодветен форамт бидат разменувани со точно утврдена динамика меѓу обезбедувачите на податоци и 
корисниците на податоците,

МОНИТОРИНГ
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МОНИТОРИНГ

➢ Мониторингот на почвите е комплексна задача, која треба да се спроведува во континуитет и 
која побарува мобилизација на технички, интелектуални и финансиски ресурси,

➢ Мониторингот треба да биде добро осмислен и функционален,

Во основа мониторингот на почвите треба да се подели на:
▪ технички мониторинг на почвените својства и параметри кои ги дефинираат: квалитетот на почвите и здравјето 

на почвите (теренски, лабораториски истражувања, картографија, категоризација, стат. анализи и сл.),
▪ мониторинг на активностите кои се проведуваат при управувањето со нив од страна на сите чинители,

➢Тргнувајќи од оваа поделба потребно е да се дефинираат надлежностите како во однос на 
техничкиот  мониторинг така и во однос на мониторингот на практиките кои се применуваат 
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МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ – организациона структура

Поделбата на надлежностите во смисла на:

➢ Прибирање на податоци за применети активности и управување од страна на сите чинители,

➢ Начинот на проток на податоци и информации помеѓу т.н. обезбедувачите на податоци (data 
providers) и корисници на податоци (data users) во смисла на:
▪ Формат на податоци,

▪ Временска и просторна резолуција,

▪ Екпертски анализи и процесирање на податоци и сл.

Депонирање на податоците во соодветни бази на податоци,

Известување и дисеминација,

Основа за т.н. evidence based decision making
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МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ – планирање и дизајн

При планирањето на мониторингот или воведување на нова 
мониторинг програма, потребно е да се постават неколку прашања:

➢Која е потребата од отпочнување на мониторингот на одредени 
параметри или процеси,

➢Кимплементарноста со веке постоечка мониторинг програма,

➢Надлежностите во однос на тоа кој е одговорен и кој го 
спроведува мониторингот,

➢Да се изработи Методологија која ке даде одговор на прашања од 
типот на: кога, каде, колку, на кој начин и сл.
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ДОСТАПНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Собирање, чување и презентирање на податоците од мониторингот на почвите е многу
битен сегмент. Учествуваат повеќе институции во зависност од типот на мониторингот,
Поради ова, потребно е да се воспостави систем за тоа:

➢која Институција која ќе спроведува одреден тип на мониторинг,
➢начинот на прибирање на податоците,
➢систем за контрола на квалитет и хармонизација на податоците,
➢начин на чување и структурирање на податоците,
➢динамика на размена на податоците и ниво на достапност помеѓу обезбедувачите и
корисниците на податоци
➢координација со Катастерот на недвижности и Агенцијата за планирање на просторот,
УХМР и др.



28

НАУЧНАТА И РАЗВОЈНА КОМПОНЕНТА

Развој на програми за истражување на квалитетот и здравјето на почвите:
➢Примена на иновативни методологии во проучувањето на почвите и нивно воведување во редовниот 
мониторинг,

➢Оснивање на Центар за иновативни технологии и тестирање на ефектите на мерки за подобрување 
на квалитетот на почвите,

➢Проучување и квантифицирање на ефектите од некои мерки на одржливо управување со почвите,

➢Интегрирање на почвените бази на податоци со други бази на податоци за интегрирана заштита и 
управување со приодните ресурси,

➢Примена на дигитални техники во проучувањето и мониторингот на почвите,

➢Развој на едукативни програми за значењето на почвата и нејзинот значење за разни нивоа од 
едукацијата,

➢Научни и документарни емисии за подигање на свеста кај пошироката јавност и др.
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РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И ИНИЦИЈАТИВИ

Почвата не се движи, но влијанијата кои предизвикуваат деградација на почвите немаат 
граници!!!!

Таа игра важна улога во циклусот на хранливи материи, јаглеродот и водата, а овие процеси не 
се засегнати од физичките и политичките бариери (ЕУ Стратегија за почви), во таа смисла, 
вмрежувањето на националните капацитети со оние од соседството во рамки на разни 
регионални иницијативи и платформи е од суштинско значење,

Деградацијата на почвата е “непријател“ за чие постење се свесни повекето од нас, но не 
знаеме со сигурност каде, зошто и колку и во каква форма напаѓа!!!

Затоа, што е потребно за да соодветон ОДГОВОР? Да се смени односот во корен!! Покрај веке 
предходно елаборираните административни и системски чекори потребно е:

•Да се основаат дискусиони платформи на кои ке се сретнат сите чинители на сите нивоа 
(централно, локално, граѓански асоцијации, НВО, здруженија, академската заедница и сл.) со цел да 
се придонесе кон артикулациајта на прашањата поврзани со деградациајта на почвата и 
креирање на политики,
•Медиумска кампања со цел да се пренесат пораките до пошироаката јавност (телевизија, 
докумнетарни програми, тренинг програми за одредени целни групи, принтани материјали и др.),
•Да се третираат прашања за деградацијата на почвата во наставните програми на сите нивоа на 
образованието, да се работи со младите и да се подигне свеста кај најмладите,
•И најважно, да се убедат носителите на одлуки за потребата и важноста од борбата со 
деградацијата на почвата,
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ЗАКЛУЧОЦИ

1. И покрај скромните податоци од одредени пилот и проектни истражувања, можеме да заклулучиме дека
деградацијата на почвата во државата е сеприсутна во сите форми и интензитет,

2. Вниманието на светската и ЕУ јавноста за значењето на заштитата на задравјето на почвите и нејзинот квалитет,
полека во изминатите неколку години се зголемува,

3. Непостоењето на законска рамка и стратешки докумнети во однос на одржливото управување со почвите и нивната
заштита е голем недостаток,

4. Нациналните капацитети на сите нивоа се во голема мера лимитирани и потребно е нивно јакнење согласно
барањата кои ќе бидат поставени во законските решенија,

5. Потребен е сеопфатен мониторинг на почвите кој ке даде одговор за состојбата со деградација на почвите,
причините и кои мерки е потребно да се применат да се заштитат почвите,

6. Поддршка на науката и истражувањата поврзани со почвите и нивното здравје, како и поддршка на на образаовниот
процес на сите нивоа,

7. Регионално поврзување во смисла на заеднички пристап во процесот со справување со заканите врз почвата,
размена на искуства, градење на заеднички бази на податоци и сл.

8. Подигање на јавната свест за значењето на овој битен природен ресурс и потребата од негова заштита и одржливо
управување



31
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