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1 ВОВЕД: 

UNDP и Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) го 

раководат проектот „Трета национална комуникација до UNFCCC“. Главна цел на 

проектот е да се зајакне основата за прибирање на податоци, нивна анализа, како 

и зајакнување на институционалните капацитети на главните национални 

институции за да се вклучат климатските промени како приоритет во 

националните стратегии за развој како и соодветните секторски програми преку 

кои се обезбедени финансиска и техничка поддршка во изготвуваното на Третата 

национална комуникација до UNFCCC.  

Сточарското производство е дел од земјоделскиот сектор кој не е доволно 

соодветно проценет од аспект на предвидените промени на температурата и 

врнежите, како дел од процена за заразеноста на земјоделството од климатските 

промени. Меѓутоа, во Втората национална комуникација беше потенцирано дека 

појавата на стрес како последица на топлотните бранови ја намалуваат 

продуктивноста на домашните животни. Оваа појава во споредба со локалните 

раси домашни животни кои се веќе прилагодени на животната средина, е 

дополнително потенцирана кај интензивните системи на сточарско производство. 

Оттаму, во рамките на Третата национална комуникација за климатски промени 

преку оваа студија се испитани влијанијата на климатските промени врз 

интензивното сточарско производство. Студијата ја посочуваа ранливоста на 

интензивното сточарско производство од влијанијата на зголемена топлина на 

фарми лоцирани во најзагрозените региони во Република Македонија. 

Земјоделството е важен сектор кон придонесува околу 16% во БДП и обезбедува 

вработување на 36% од работната сила во републиката. Сточарското 

производство учествува ди 40% во вкупната вредност над националното 

земјоделско производство, каде што различни производи имаат различен 

придонес и тоа: млеко 57%, свинско месо 13,9%, говедско месо 11,8% и друго 

(овчо/козјо месо) со 6%. Сточарството се карактеризира со главно мали семејни 

фарми кои произведуваат за задоволување на семејните потреби, но и на пазарот 

нудат некои производни количини. Но, интензивните системи на сточарско 

производство се препознаваат како главни производители на кравјо млеко, 

свинско месо и јајца, каде што се користат современи технолошки решенија, 

високо продуктивни раси и подобрени методи на исхрана и сместување и 

управување. 

Свињарските и живинарските фарми во последната декада воведуваат модерни 

технологии кои резултираат со зголемена производност. За да се одржи ваквата 

висока продуктивност во различните годишни сезони, на фармите нужно е да се 

обезбедат оптимални амбиентални услови на производство, а пред се оптимална 

температура, влага и вентилација, кои се пропишани за соодветниот технолошки 

процес и биолошки статус на грлата. Имајќи го предвид влијанието на 

континентална и изменето медитеранска клима во Република Македонија, 

производителните се соочуваат со ладни зими и многу топли периоди лете. 

Бидејќи современото интензивно сточарско производство вклучува и контрола на 
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микро-климатските услови во објектите, истите се проектирани и изградени 

соодветно на технолошките барања обезбедувајќи дополнително загревање во 

текот на зимата и зголемена вентилација лете. 

Сценаријата за климатските промени за Република Македонија се изведени преку 

четири општи циркуларни модели кои во комбинацијата на шест различни 

емисиони сценарија и четири временски хоризонти покажуваат дека ќе се 

зголеми просечната температура и со релативно умерено намалување на 

вкупните годишни врнежи. Летата ќе станат посуви со почести екстремни настани 

како што се суши и поплави. Средната температура за Република Македонија се 

предвидува да се зголеми за 1,0° C до 2025 година. За истиот временски период, 

вкупните годишни врнежи се предвидува да се намалат за 3% до 5%. Севкупно, 

ова ќе резултира со зголемување на аридноста но влијанието ќе се манифестира 

преку значителна сезонска и просторна различност. Најголемото затоплување се 

предвидува да се случи во планинскиот север-западниот регион на земјата каде 

што намалувањето врнежи се очекува до се случат до 2050 година. Во југо-

источниот и централниот регион на земјата се предвидува затоплувањето да се 

случува со побавно темпо, иако врнежите ќе се намалуваат со поголема стапка 

особено во втората половина на овој век. Во југо-источниот регион, летните 

врнежи до 2100 година се предвидува да се намали за 19%, додека 

температурата ќе се зголеми за 6° C. Во извештајот „Адаптација кон климатските 

промени во Европа и Централна Азија“ е изведен индекс на ранливост како 

комбинација на изложеност, чувствителност и адаптивните капацитети, 

Република Македонија е оценета во класата на средно ранливи. Во прилог на овој 

извештај е наведено дека Република Македонија е меѓу првите пет земји од 

регионот кај кои постои веројатност да се случи зголемување на климатски 

екстремни појави до крајот на дваесет и први век. 

Негативниот ефект на климатските промени врз домашните животни се 

зголемува. Ефикасноста во производството на сточарските фарми евидентноно е 

смалена за време на топлотните бранови во 2007/2008 и 2011/2012. Оттука, целта 

на оваа студија е да го анализира влијанието на случувањата во временските 

прилики како поледица на климатските промени врз интензивното сточарско 

производство, преку евидентирање на случувањата и нивното влијание со 

примена на научни методи. 

 

 

2 ЛОКАЦИЈА НА ФАРМАТА И НЕЈЗИН ПРОФИЛ  

2.1 Постапка за избор на соодветна фарма  

Неколку критериуми се востановија како појдовна основа за избор на фарма на 

која ќе се спроведе студијата. Тие се а) на фармата да се спроведува 

производниот процес најмалку 10 години во континуитет; б) да поседува 

веродостојна евиденција за производните резултати за периодот од интерес; в) 

менаџментот на фармата да работи на подобрување и модернизација на 
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фармата; г) раководството на фармата да е волна да учествува во ваква студија и 

д) соодветно на „Втората комуникација до UNFCCС“ фармата да е лоцирана во 

регион кој е посочен како нај ранлив за климатските промени. 

Врз основа на претходни консултации со соодветните чинители од сточарското 

производство, како и искуството и направените разговори со фармите лоцирани 

во најранливиот регион (Вардарскиот и југо-источниот регион) се идентификувани 

3 краварски, 3 живинарски и една свињарска фарма (Табела 1). Од 

идентификуваните фарми 2 краварски фарми во последните 5 години се соочиле 

со промена на сопственоста која неповолно влијаела на нивните производни 

резултати. На третата краварска фарма книговодството на производните 

резултати сеуште не е во електронска форма.  

Живинарските фарми беа исклучени заради нивниот специфичен производен 

процес кој е сегрегиран а самите фарми располагаат со специфични нецелосни 

податоци потребни за ваква анализа.  

За потребите на оваа студија како најсоодветна беше избрана свињарската фарма 

која ги задоволи во целост сите претходно избрани критериуми. Фармата е во 

сопственост на Агриа Групацијата која поседува и фабрика за сточна храна, 

кланица и месарници. Свињарската фарма Агриа (Слика 1) е лоцирана во село 

Чичево во близина на Градско (41°33'54.06" N; 21°54'23.00" E). 

 

      

Слика 1. Локација на свињарската фарма Агриа 

 

  



Влијание на зголемена топлина врз интензивното сточарско производство 

7 

 

 

Табела 1. Големи сточарски фарми со интензивно производство во Вардарскиот и 

југо-источниот регион 

Фарма  
Тип на 

производство 
Големина 

Исполнети критериуми 

Достапни 

производни 

податоци 

Непрекинато 

производство 

> 5 години 

Агриа - 

Чичево 

Свињи 30000 гоеници 

/ 1500 мајки 

√ √ 

Црвени 

Брегови - 

Неготино 

Живина 200000 

несилки 

√ X 

Агрипро - 

Вландово  

Живина 120000 

несилки 

X √ 

Ветеринар – 

Гевгелија 

Живина 100000 

несилки 

X √ 

Црвени 

Брегови - 

Неготино 

Млечни 

крави 

400 крави X √ 

Сточарство - 

Богданци 
Млечни 

крави 

400 крави X √ 

Сушица Млечни 

крави 

400 крави √ X 

 

2.2 Профил на фармата 

Свињарската фарма Агриа е подигната во раните 80-ти години со т.н. концепт од 

прасење до гоење со систем сите внатре – сите надвор и годишен капацитет од 

околу 30000 гоеници. Фармата поседува сопствена одгледувача пирамида која 

подразбира производство на репродуктивни грла за одгледување, комерцијални 

мајки и гоеници. Годишниот просечен број на мајки (свињи) за периодот на 

следење на фармата изнесувал 1517,27 од кои се реализирани вкупно 33523 

осеменувања и 26526 прасења.  

Со оглед на фактот дека фармата има релативно ограничена популација и 

специфична структура на стадото, главниот деловен концепт е производство на 

гоеници и делумно комерцијални назимки. Фармата не произведува сопствени 

нерези. Производството е организирано преку различни технолошки фази 

поделени во одделни делови како: назимарник, прасилиште, одгледувалиште, 

гоилиште, припустилиште и чекалиште. Сите овие оддели располагаат со 

различни технолошки работни принципи вклучително и соодветен микро-

климатски режим.  
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Фармата е превземена од Агриа Групацијата во текот на 2003 година и оттогаш се 

направени значајни инвестициски зафати во правец на подобрување и 

консолидација на структурата на стадото, поставување на термичка изолација на 

ѕидовите на фармата, делумни промени и модернизација на системот на 

проветрување и вентилирање, замена на хранилките и непречена достапност на 

вода до грлата и т.н.  

 

2.3 Производни резултати на фармата 

На фармата непрекинато се спроведува одгледувача програма која вклучува 

селекција на нуклеус стадото за подобри резултати во репродукциското 

искористување на грлата и за останатите особини од економски интерес. Од 2004 

на фармата функционира посебно матично книговодство кое вклучува и пакет за 

одгледување и следење на перформансите на грлата на индивидуално ниво 

инкорпорирано во единствен софтверски пакет. Иако со водењето на 

книговодство е започнато во 2004 година, во првите 2 години се воведувани само 

ново влезените високо продуктивни грла па така севкупната фармска евиденција 

е воспоставени во целост при крајот на 2005 година. Оттаму, постигнувањата на 

фармата беа набљудувано за периодот од почеток на 2006 до јуни 2013 година. 

За овој кој период се анализирани репродуктивните и продуктивните достигања 

на фармата, преку процентот на реализирана концепција, просечни не 

продуктивни денови по грло, индекс на прасење, големина на легло на прасење и 

одбивање и смртност во дојниот период.  

Општо земено, за периодот 2006-2013 фармата покажува тренд на подобрување 

кај сите особини.  

Вкупните репродуктивни показатели на свињарската фарма Агриа од 2006 година 

до денес се значајно зголемени (за 10,9%) прикажани преку подобар процент на 

концепција од 76,7 на 87,6% (Граф. 1).  

Имајќи го предвид фактот дека процентот на концепција, покрај другите фактори 

индиректно е поврзан со успешноста на репродуктивното управување со грлата, 

произлегува дека и бројот на непродуктивни денови и индексот на прасење се 

значајно подобрени во овој период.  

Индексот на прасење е просечениот број на прасење на секоја мајка во текот на 

365 дена. Тој има биолошки лимити, односно спрасност во време траење од 114 

дена, доен период од 3-4 недели, а остатокот се непродуктивни денови (мајките 

не се спрасни ниту дојат). Индексот на прасење може да достигне до 2,5 но во 

реалност се движи меѓу 2.2 и 2,4 прасења годишно(Граф 2). 
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Граф 1. Просечен годишен процент на концепција на фармата за 2006 - 2013  

 

 

Граф 2. Просечен годишен индекс на прасење (%)на фармата за 2006 - 2013 

(Прасења по мајка годишно) 
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Особините големина на легло при прасење и одбивање имаат позитивен 

фенотипски тренд во испитуваниот период (Граф 3). Во текот на овој период 

големината на леглото при прасење и одбивање како и бројот на живо родени 

прасиња се зголемил за 2,6 односно 1,9 прасе. Просечното годишно зголемување 

на леглото при прасење и одбивање изнесува за 0,371 односно 0,271 прасе. 

Најголем број на живо родени прасиња на прасење е постигнат во 2013 година и 

изнесува 13,4, што претставува солидна база за голем број на одбиени прасиња  

(Граф 4). Во 2013 година скоро 2 прасиња повеќе се одбиени (11,8) во споредба со 

2006 кога се одбиени 9,9 прасиња. Исто времено, смртноста во дојниот период е 

намалена до околу 15% на 12% реализирани во 2013 година.  

 

 

Граф 3. Просечен број на вкупно родени и живо родени прасиња на фармата за 

2006 - 2013 

 

Сепак најдобар индикатор за успешноста на работењето на една фарма во 

свињарството е показателот годишниот број на одбиени прасиња по мајка. Овој 

индикатор во себе ги комбинира особините процент на концепција, големина на 

легло, живо родени прасиња и смртност во дојниот период. Бројот на одбиени 

прасиња по мајка годишно е изведен врз основа на 3536,8 осеменувања годишно, 

при што најголема вредност е реализирано во 2013 година од 28,23. За периодот 

од 2006 до 2013 година зголемувањето на овој индикатор е за 5,47, или 0,781 

прасе повеќе за последните 7 години, што говори за доброто раководење на 

фармата и континуираното генетско унапредување на фармата преку ефективна 

селекциска програма. Истовремено бројот на произведени гоеници се зголемил 
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од 28000 во 2006 на скоро 34000 во 2012. Овие резултати се охрабрувачки и ја 

одразуваат намерата на оваа фарма да продолжи со натамошно унапредување на 

економски значајните особини кај свињите.  

 

Граф 4. Просечен годишен број на добиени прасиња на фармата за 2006 - 2013 

 

Граф 5. Просечен годишен број на одбиени прасиња на фармата за 2006 - 2013  
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3 КЛИМАТСКИ УСЛОВИ И ПОДАТОЦИ ЗА ВРЕМЕНСКИТЕ УСЛОВИ  

Локацијата на фармата (с. Чичево, близу Градско) е изложено на модифицирана 

континентална клима со медитеранско влијание, кое резултира со многу топли 

лета и умерени зими. Поспецифично за локацијата се сушните периоди и 

релативно пониското просечно ниво на врнежи. Попрецизно, специфичните 

временски прилики може да се согледаат преку метеоролошки мерења на метео 

станици, со кои самата фарма не располага. Фармата има свој максимум 

/минимум аналоген термометар од кој се запишуваат температурите рачно. Но, 

овие податоци не се земени предвид во студијата заради фактот дека 

инструментот не е редовно калибриран, потоа нема воспоставена процедура на 

запишување на податоците за целиот период од интерес, а податоците се 

индикативни за сопствени потреби на фармата. За да се обезбедат релевантни 

податоци за временските прилики се обидовме да најдеме релевантни податоци 

од автоматски метео станици во близина, кои имаат податоци за периодот од 

2006 до крај на јуни 2013 година. Автоматски метео станици кои за овој период 

имаат редовни електронски записи се станиците во Петровец, Демир Капија 

(метео станици во системот на Заводот за хидро - метеоролошки работи) и 

Неготино. Податоците за временските прилики од метео станицата во Кавадарци 

(најблиска) која е во склоп на системот на Заводот за хидро - метеоролошки 

работи се запишуваат рачно и за потребите на оваа студија не успеавме да ги 

добиеме во електронска форма. Но како најпогодна метео станицата за 

добивање на релевантни податоци ја одредивме автоматската метео станица која 

се наоѓа во Неготино и е лоцирана на само 11,9 км од фармата. Имајќи предвид 

дека локацијата на фармата и на метео станицата се на слични надморски 

височини, а конфигурацијата на теренот не се разликува, овие податоци за 

временските прилики може да се сметаат за валидни и за самата фарма. Но 

самата метео станица е воспоставена во јуни 2012 година во рамките на USAID 

проектот за адаптација на земјоделството кон климатските промени, 

произведена е од Campbell Scientific, Inc. и ги задоволува сите пропишани 

спецификации на WMO. Предноста на оваа метео станица е што истата ги 

генерира податоците автоматски (има мали можности за грешки и погрешно 

запишување на податоците), температурата се мери со мерни сензори со висока 

чувствителност, просеците се генерираат автоматски преку меѓународно признати 

методи. 
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Сл 2. Растојание меѓу свињарскта фарма Агриа и метео станицата во Неготино  

 

Со оглед на фактот што податоците за временските прилики во станицата во 

Неготино се генерираат само за едногодишен период, за потребите на оваа 

студија направена е корекција на податоците од автоматските метео станици од 

Петровец и Демир Капија со корективни коефициенти генерирани од податоците 

на метео станицата во Неготино. Корекцијата е направена преку интерполација на 

2 референтни точки со коефициенти на линеарна регресија (Hartkamp et al., 2001; 

Sluiter, 2009). Критериум ан прифаќање/отфрлање на корекциските фактори беше 

нивната точност, поставувајќи вредност од најмалку 95% за коефициентот на 

детерминација (R2). При постапката, сериите за временски појави од двете метео 

станици (Петровец и Демир Капија) за периодот од 01.07.2012 до 30.06.2013 

година беа регресиски анализирани со податоците од метео станицата во 

Неготино. Меѓу другото, во главен фокус беа податоците за максималната дневна, 

просечната дневна и минималната дневна температура. За овие податоци, 

најдобро совпаѓање беше постигнато за податоците од метео станицата во 

Петровец (Табела 2).  
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Сл 3. Метео станицата во Неготино (41°31'3.11"N; 22° 2'4.27"E) 
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Табела 2. Корекциски коефициенти и коефициент на детерминација (R
2
) за T max; 

T просек и T min на коригираните податоци за временските прилики од 

метео станиците во Петровец и Неготино  

 Интерсепт b - коефициент R2 

T max 1,389 0,976 0.973 

T average 1,759 0,981 0.962 

T min 2,676 0,946 0.959 

Потоа овие коефициенти беа употребени за генерирање на коригирани 

интерполирани податоци за локалитетот во Неготино за периодот 2006-2012. 

 

3.1 Температура 

Температури беа анализирани преку минималната средната и максималната 

дневна температура, за локалитетот на фармата (Сл. 6 и Сл. 7).  

 

Сл 6. Средни годишни минимални, просечни и максимални температури  

за 2006-2012 

Забележливо е дека највисоката средна годишна максимална температура од 

20.87o C се случила во 2008 година, најниска во 2006 година (19,11o C). Просечните 

најниски вредности за минималните температури се во 2011 (8,11o C). Најмала 

разлика меѓу минималната и максималната температура се случила во 2010 

година (10,47o C), а најголемата од 12,33o C во 2012. 

За периодот од 2006 до 2012 година, дневните температури варираат од најмногу 

43,36 o до најмалку од -18, 14o C. Оптимален температурен опсег за свињарското 
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производство е 10-25
o
 C. За испитуваниот период 2006-2013 вкупно 913 денови 

дневната максимална температура била над 25o C, а 1219 денови дневната 

максимална температура била под 10
o
 C, а остатокот од 44,62% бил во 

оптималниот ранг.  

 

Сл 7. Дневни минимум, средни и максимални температури за 2006-2012 

 

3.2 Топлотни бранови 

Главен фокус на оваа студија се високите температури, особено оние кои 

надминуваат повеќе од 25
o 

C, бидејќи тие имаат негативни последици врз 

интензивното производство во свињарството, предизвикувајќи топлотен удар 

(стрес) кај грлата. Покрај максималната дневна температура се анализираа и 

деновите со просечна дневна температура која е повисока од 25
o
 C. На Граф. 9, 10 

и 11 се прикажани појавите на топлотни бранови кои се јавувале на локалитетот 

на фармата во периодот 2006-2012 година. Како топлотен бран е одредено кога 

појавата на максимална дневна температура надминува 30
o
 C и оваа температура 

е забележана во континуитет од најмалку 3 дена.  

Честотата на појавата на топлотни бранови е идентична во 2007, 2008 и 2012 по 5 

такви настани се случиле (Граф. 8), а најголема честота на појавата е во 2009 кога 

имало 11 топлотни бранови. Меѓутоа, просечната должина на топлотните 

бранови (Граф. 9) била во рамките од 9,55 во 2006 до 22,41 дена во 2012 година 

кога е и забележан и најдолгиот топлотен бран од 60дена (Граф. 10). Најмал 

вредност на најдолгиот топлотен бран од 19 дена е забележан во 2006 година. 
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Граф. 8. Број на појави од топлотни бранови по години 

 

Граф. 9. Просечна должина на топлотни бранови по години (денови) 

 

 

Граф. 10. Најдолги топлотни бранови по години (денови) 
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4 РЕЗУЛТАТИ 

4.1 Сместување и топлотен стрес кај свињите 

И покрај фактот што при подигање на фармата во одделните делови на зградите е 

инсталирана опрема за контролирани амбиентални услови соодветни на 

физиолошките потреби, сепак внатрешниот амбиент е многу зависен и поврзан со 

временски / климатски услови. Посебен проблем претставува температурата која 

е вон оптималниот опсег и се различни за поедините категории во свињарството. 

Во табела 3 се презентирани оптималните и опсегот на минимум/максимум 

температури кои се прифатливи за свињите. 

 

Табела 3. Оптимални и опсегот на минимум/максимум температури потребни за 

поедините категории кај свињите 

Категории  Оптимум Min Max 

Пред прасилиште, 3-15 kg  26 to 32°C 15°C 35°C 

Прасилиште, 15 - 35 kg  18 to 26°C 5°C 35°C 

Гоилиште, 35 - 70 kg  15 to 25° −5°C 35°C 

Маторици / Нерези 10 to 25°C −20°C 32°C 

Маторици во лактација и прасиња 15 to 26°C 15°C 32°C 

 

Физиолошки, свињите се потолерантни кон пониските одошто повисоките 

температури од оптималните, пред се заради фактот дека тие спаѓаат во групата 

на хомеотермни животни кои ја одржуваат својата телесна температура и немаат 

можност за потење. Затоа намалувањето на телесната температура се случува 

преку интензивна вентилација преку бревтање, при што настанува испарување на 

вода. Посебен проблем претставуваат температури кои надминуваат 30° C во 

комбинација со висока влага кога е значително отежнат процесот на испарување 

на водата. Целта на средувачките објекти е да обезбедат оптимални амбиентални 

услови во поглед на температурата и влагата, а задржувајќи го притоа и 

потребниот волумен на размена на воздухот во објектот преку системот за 

вентилација. Ниските температури се пренебрегнуваат преку инсталација на 

системи за загревање, додека високите температури се решаваат главно преку 

зголемена размена на воздухот преку системите на вентилација. Меѓутоа, 

вентилацијата е со ограничена ефикасност бидејќи размената на воздухот и 

брзината на движењето на воздухот нетреба да ги надминат лимитите (брзината 

на воздухот несмее да надмине 1 м/ѕ). Од друга страна, вентилацијата 

функционира врз принципот на различни температури во и надвор од објектот, и 

истата ја намалува својата ефикасност ако разликите во температурите се помали. 

Фармите вршат интензивно вентилирање во деновите кога надворешните 

температури се над 25°C, бидејќи тогаш и зрачењето на грлата кои се во фармата 

значително придонесува до зголемување на внатрешната температура во 

објектите, која го надминува оптималниот опсег.  
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Кај свињите топлотниот стрес настанува кога тие се изложени во подолг 

временски период на температури повисоки од оптималните. Кај возрасните 

категории (пред се заради наталожените масти) топлотниот стрес се манифестира 

кога температурите на воздухот се повисоки за 2-4° C од оптималниот опсег.  

 

4.2 Употребена методологија 

За потребата на оваа студија беа подготвени две одделни бази на податоци за 

производните резултати на фармата и временските настани. Истите претходно 

беа независно елаборирани. Во оваа фаза овие две бази беа споени во една која 

послужи како основа за натамошните анализи со цел да се добијат сознанија за 

влијанието на неповолните временски влијанија врз нивото на производство на 

фармата.   

База на податоци содржи 24828 прасења кои се случиле во периодот од 

01.01.2006 до 31.12.2012 година кај 6512 маторици кои припаѓаат на 3 различни 

генотипови (Јоркшир, мелези оф Ф1 генерација на Јоркшир и Ландрас и Ф2 

мелези со Ландрас) и реализирале до 11 легла. Особините од интерес за ова 

испитување беа: бројот на вкупно и живо родени прасиња во леглото, број на 

одбиени прасиња и периодот од одбивање до концепција (непродуктивни 

денови). Статистичката анализата на податоците беше направена преку примена 

ан Општ линеарен модел (GLM), при што се користени два основни модели. За 

бројот на вкупно и живо родени прасиња во леглото беше користен идентичен 

модел, а за бројот на одбиени прасиња и периодот од одбивање до концепција 

наместо факторот за вредноста на дневната температура над 28
o
 C на денот на 

концепција во пресметките се зема факторот за дневната температура над 28o C 

на денот на денот на одбивање. Оваа промена е направена за да се види 

топлотниот ефект врз дојниот период на мајките. Исто така за оцена на 

непродуктивните денови во моделот е вклучена коваријабла за бројот на 

одбиени прасиња.    

 

Yijk = μ + Pi + Gj + Tk + eijk 

 

каде: 

Yijk = број на вкупно и живо родени прасиња/број на одбиени прасиња и периодот 

од одбивање до концепција; 

μ = општ просек; 

Pi = легла по ред (i = 1, 2, 3 ... 11); 

Gj = генотип на маторицата (j = 1, 2, 3); 

Tk = фиксен фактор за дневна температура над 28o C на денот на концепција / на 

денот на одбивање (k = 0, 1); 

eijk = грешка на моделот. 
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Употребата на овој модел имаше за цел да се добијат логични резултати кои ќе 

бидат одраз на биолошките својства а во согласност со општите познавањата на 

етологијата на свињите. Влијанието на климатските промени ќе бидат опишани 

како загуби во производството на фармата. Оттаму со внесување на фиксните 

фактори за леглата по ред и различните генотипови се извршени корекции за 

нивното влијание врз испитуваните особини, па влијанијата на зголемена топлина 

ќе може независно да се оценат. Влијанието на зголемена топлина беше 

одредено како фактор за оние денови каде што максималната дневна 

температура била над 28 и над 28° C. Со други зборови беше испитано влијанието 

на топлина над оптималната врз репродуктивните карактеристики на мајките и 

нивната способност за доење. 

 

4.3 Оцена на ранливост 

На почетокот беа анализирани бројот на вкупно, живо родени и одбиени прасиња 

во леглото. Влијанието на зголемена топлина имаше статистички значајно 

влијание врз овие три особини, резултирајќи со намалено производно ниво 

(Табела 4). Бројот на живо родени прасиња во леглото е намален за 8,47% кога во 

деновите на конципирање на маториците максималната температурата била 28
o
 

C. Повисоката температура на денот на одбивање исто така имал негативно 

влијание врз бројот на одбиени прасиња при што е оценето намалување за 6,46%. 

Истовремено кај овие настани периодот од одбивање до концепција бил подолг 

за 1, со што е намалена ефикасност и нивото искористување на маториците на 

фармата. при анализа на репродуктивните особини веродостојноста на анализите 

беше висока (R
2
 >0.90), а кај анализата на непродуктивните денови коефициентот 

на детерминација беше значително повисок (R
2
 >0.41). 

 

Табела 4. Влијание на изложеност ан топлина над 28°C врз производно ниво 

(коригирани вредности) на маториците 

Особина мах T 

>28
o
 C 

мах T 

<28
o
 C 

Промена 

(%) 
R

2
 

Број на вкупно родени прасиња 13.20 12.14 -8.08 0.939 

Број на живо родени прасиња  12.16 11.12 -8.47 0.935 

Број на одбиени прасиња 10.28 9.60 -6.46 0.912 

Период добивање - концепција  6.64 7.61 11.34 0.414 

 

Истоштеноста на маториците на температури над 28
o
 C се случува кај 25,3% од 

сите денови на концепција и кај 26,3% од сите денови на одбивање.  
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4.4 Економска анализа  

со цел да се пресмета вкупната загуба на фармата резултатите од претходната 

статистичка анализа беа комбинирани со просечните случувања на непожелни 

дневни температури. Затоа, беа земени влезните параметри како основа за 

производност на фармата (прикажани во Табела 5). Врз основа на седум 

годишните производни резултати просечната годишна смртност на прасињата во 

дојниот период била 14.9%, за 3540 годишни прасења со реализиран просечен 

индекс на прасење од 2,33. Иако цената на храната за свињите во истиот период 

од различни причини варирала, во анализата е земена просечна цена на храната 

од 18 МКД за 1 кг. Нето добивката по произведен гоеник според експертско 

мислење е позиционирана на 1500 МКД. 

 

Табела 5. Влезни параметри во калкулацијата на годишните загуби 

Параметар 

 смртност во доен период (%) 14.9 

Годишен број на одбивања 3540 

Индекс на прасење 2.33 

Цена на храната за свињите (1 kg) 18 MKD 

Нето добивка од гоеник  1500 MKD 

 

Економската анализа беше направена на база на процентите на загубата добиени 

од статистичката анализа за влијанието на зголемената дневна температура над 

28
o
 C и појавата на овие денови на годишно ниво. Во Табела 6 се пресметани 

годишните загуби за бројот на живо родени прасиња, бројот на одбиени прасиња 

и непродуктивните денови. Во согласност со производноста на фармата, 

годишната производство на живо родени прасиња изнесува 2,14% по легло. 

Земајќи ја предвид реализираната смртност во дојниот период од 14,9% 

произлегува дека загубите во живо родени прасиња е 40,49 помалку одбиени 

прасиња годишно. Во случајот на одбиени прасиња годишните загуби се 1,7% по 

легло, од што произлегува 157,46 помалку одбиени прасиња на ниво на фарма. 

Вкупните загуби во производство на прасиња заради зголемената изложеност на 

температура над 28o C изнесува 197,95.  

Пролонгираната концепција на маториците е последица на високата температура. 

Маториците кои се пресушени во периоди кога дневната температура не 

надминувала 28
o
 C имаат подобра концепција па оттаму и покус непродуктивен 

период за 11,34%. Бројот на одбивања кои се случиле во период кога има 

неповолна висока температура изнесува 1563. Во овој период вообичаена е 

консумација на храна до 3,2 кг на ден, од што произлегува дека фармата троши 

дополнителни 5 т храна годишно само за непродуктивните денови како 

последица на покачена температура.  
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Табела 6. Годишна производна загуба во бројот на живо родени и одбиени 

прасиња и бројот на непродуктивни денови  

број на живо 

родени 

прасиња 

број на 

одбиени 

прасиња 

непродуктивни 

денови 

Промена % -8.47 -6.46 11.34 

Годишна појава на денови 

со над 28
o
 C (%) 

25.30 26.30 26.30 

Годишна промена % -2.14 -1.70 2.98 

Производни ниво по легло 12.40 10.60 14.80 

Годишно ниво по 

маторица 
28.89 24.70 34.48 

Број на прасиња годишно -40.49 -157.46 
 

Потрошена храна грло (kg)   1563 

    

Загуба - храна (kg)   5000 

    

Годишна загуба - прасиња  197.95 

 

Нето загуба од прасиња 296925 MKД 

Нето загуба од храна 

 

90003 MKД 

    Вкупна годишна загуба 386928 MKД 

 

Општо земено економската анализа јасно покажува дека фармата има смалена 

годишна нето добивка заради загубата во производство на прасиња од 296925 

МКД и дополнителна загуба во храна од 90003 МКД. Вкупната годишна загуба 

изнесува 386928 МКД. 

 

 

5 СЦЕНАРИО НА ПРЕДВИДЕНА ЗАГУБА ДО 2030 ГОДИНА  

Во пресметките за предвидување на загубите во производството се земени 

сценаријата генерирани од IPCC SRES (Special Report on Emissions Scenarios - SRES). 

Во овие сценарија се предвидуваат натамошните промени во глобални услови со 

посебен акцент на емисијата на стакленички гасови и аеросолни прекурсори. Во 

нив се содржани различни движечки сили на климатските промени, вклучително 

и зголемувањето на хуманата популација и социо-економскиот развој, што има за 

последица емисија и разлагање на стакленички гасови, кои потекнуваат од 

енергетските системи и промената на употреба на почвата. Со развојот на овие 

движечки сили климатските промени се многу несигурни, што пак од своја страна 

генерира многу дивергентно различни насоки во емисијата на стакленичките 

гасови. 
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Сценаријата за климатски промени во Република Македонија се разработени од 

страна на УХМР во 2010 година. За потребите на оваа студија се искористија 

податоци за т.н. сценарионо А1В кое вклучува моделирање на 2 сценарија – 

„ладно“ и „топло“. Овие две сценарија беа искористени за подрачјето кое го 

вклучува и Градско со околината. Всушност двете сценарија ги предвидуваат 

временските прилики за одредена локација преку конзервативна и прогресивна 

симулација, со тоа што „ладното“ сценарио предвидува помало зголемување на 

температурата наспроти „топлото“. Меѓутоа, треба да се има предвид дека и 

двете сценарија базираат на симулации и моделирање и содржат во себе 

голема несигурност во предвидувањата кои секако ќе имаат и влијание врз 

резултатите од оваа студија. 

Во пресметките за симулирање на загубите како параметар на сведување се зеде 

годишната просечна температура на воздухот од испитуваниот период 2006-2012. 

Потоа врз база на појдовните параметри се генерираа загуби кои би се случиле во 

периодот од 2013-2030 година, при што во пресметката се претпостави дека во 

овој период нема да има промена во генетската предиспозиција на грлата, ниту 

да се случат промени во менаџментот и одгледувањето на грлата (Граф. 11).  

 

 

Граф 11. Предвидена промена на загубата во % согласно со „ладното“ (точкеста 

линија) и „топлото“ (полна линија) сценарио 

 

И с двете сценарија трендот на загуби е нагорен иако со „ладното“ сценарио се 

предвидува дека загубите во производството ќе бидат помалку интензивни од 

што е тоа случај при „топлото“ сценарио. Како што е прикажано претходно, 

загубите во опсервираниот период беа 386928 МКД годишно, па оттаму 

кумулативната загуба според „ладното“ сценарио до крајот на 2030 година би бил 

2058502 МКД. Од друга страна, според „топлото“ сценарио загубите би биле 

далеку поинтензивни во наредниот период што би довело до кумулативна загуба 
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од 5505185 МКД. Сепак, евидентно е дека зголемувањето на температурите во 

наредните години ќе имаат негативно влијание врз нивото на производство на 

свињарските фарми. Менаџментот на свињарската фарма Агриа веќе препознава 

некои од негативните влијанија на зголемените температури во летниот период и 

појавата на топлотни бранови и презема соодветни инвестициски зафати. До сега 

фармата ја има подобрена термичката изолираност на објектите, инсталирани се 

распрскувачи за вода со низок притисок на дел од гоилиштата (со ограничена 

ефикасност заради температури повисоки до 30o C), инсталација на чилер во 

нерезарникот и последното (2013) распрскувачи за вода со висок притисок во 

чекалиште. Секако дека овие инсталации ќе ја зголемат енергетската ефикасност 

на фармата но истовремено и ќе ги намалат загубите во производството заради 

климатските промени, односно зголемената температура. 

 

 

6 ПРЕПОРАКИ ЗА АДАПТАЦИЈА 

Сценаријата за климатски промени укажуваат на појава на високи сезонски 

температури проследени со топлотни бранови и брза премена на временските 

прилики. Во такви случаи во Република Македонија, која е лоцирана во регион кој 

е најранлив за климатските промени реално е да се очекува дека интензивното 

свињарско производство ќе трпи директни негативни последици проследени со 

загуби во нивото на производство. Пошироката стручна јавност е свесна за 

можните настани и се мобилизира во истражување и барање на соодветни 

решенија. Меѓутоа, на национално ниво познавањата и искуствата се релативно 

ограничени, па затоа во иднина стручната јавност треба да се фокусира повеќе на 

истражувања и опити со адаптивни мерки.   

 

Опциите за адаптација се: 

• Грла кои се генетски потолерантни на топлина. Овој процес на креирање 

на вакви грла е започнат од светските одгледувачки организации, но треба 

да се има предвид дека процесот е многу бавен и грлата кои се 

декларирани како потолерантни на топлина треба да се потврдат во 

локални услови. Во создавањето на вакви грла треба да се има предвид 

дека одгледувачите организации глобално работат со интеракција на 

генетската конституција со животната средина. Во случај на Република 

Македонија со специфични климатски услови оваа интеракција меѓу 

генетската конституција со животната средина треба да се потврди или 

уште подобро вакви генотипови да се произведуваат локално. Оттаму, 

одгледувача програма со главна цел за робусно и високо производни грло 

е долгорочна адаптивна мерка со голем кумулативен ефект. 

• Воведување на посебно припремена сточна храна и техника на исхрана во 

периодите на зголемена топлина. Имајќи го предвид фактот дека во 

услови на значително зголемена топлина потребите на различните 
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категории добиток значително се променети од оние во оптималната 

температурна граница, конвенционалниот состав на крмите треба да се 

надгради. Од друга страна техниките на исхрана треба исто така да 

придонесат за зголемување на ефикасноста на крмата и нејзината 

сварливост. 

• Подобрени сместувачки услови преку воведување на соодветна 

вентилација, подобрени амбиентални услови па дури и инсталација на 

системи за разладување. За овие адаптивни мерки потребни се 

инвестиции и зголемена инсталирана моќност на енергија. Секако за да се 

постигне успешна енергетска ефикасност на производниот процес 

потребно е соодветна термичка изолираност на објектите и употреба на 

обновливи извори на енергија во што поголем обем.  

• Со воведувањето на континуиран мониторинг за производноста на 

фармите и поставување на ова ниво со појавата на топлотни бранови и 

висока температура ќе се придонесе за посоодветна пресметка на 

производните загуби. Ваквите резултати би се користеле во економските 

студии за одредување на прагот на исплатливост на инвестициите и 

соодветно време за нивна реализација. 

•  Непрекинатото мерење на емисијата на стакленички гасови од дневните 

операции и енергетската ефикасност на фармите би помогнало во 

одредувањето на нивото на еколошки прифатливо производство а со тоа 

би се почувствувала и маркетиншка придобивка. Ваков систем би требало 

да се воспостави на база слободен пристап на податоци и да ги 

рефлектира реалните трошоци на еколошко прифатливото производство и 

потребите во соодветни инсталации третмани на отпадот.  

Конечно потребно е да се изготви јасна економска анализа за да се одреди 

границата на исплатливост и кога би било најоптималното време за инвестирање 

на фармите во различните адаптивни мерки. Секако дека мерките за поддршка 

(владини и други) би го забрзале процесот на имплементација на адаптивните 

мерки со зел да се намалат последиците од глобалното затоплување а со тоа и од 

климатските промени. 

 

 


