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ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО НА КРАЊСКИ И 

ЧОРБАЏИСКИ КОЛБАС ВО МИНИПОГОНОТ ПРИ ФЗНХ  
Адријан Вета  

Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје  

насока: Преработка на земјоделски производи  

е-пошта: adrijanveta@yahoo.com  

Апстракт 
Полутрајните колбаси се преработки од месо кои се произведуваат од иситнето месо, масни 

ткива, месно тесто, внатрешни органи, кожички и дозволени додадени материи и се подложуваат 

на термичка обработка. Асортиманот на полутрајни колбаси е многу голем. Во групата на 

полутрајни колбаси спаѓа и крањскиот колбас, кој во Словенија е географски заштитен производ. 

Во производниот процес на неговата изработка постојат неколку фази: избор и подготвување на 

суровината, составување и обработка на полнежот, полнење на замотувачите, термичка 

обработка, туширање и ладење, пакување и складирање.  

Клучни зборови: полутраен колбас, крањски колбас, чорбаџиски колбас, пакување и 

складирање  

 

TECHNOLOGICAL PROCESS OF PRODUCTION ON CHORBADZHISKI AND 

KRANJSKA SAUSAGE IN MINI PROPULSION IN THE FZNH  
Adrijan Veta  

Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje  

department: Processing of agricultural products  

e-mail: adrijanveta@yahoo.com  

Abstract 
Semidry sausages are heat treated processed meat products made of minced meat, fat tissue, meat batter, 

viscera, skin and additives. There is a wide range of semidry sausages. Kranjska sausage (Kranjska 

klobasa, Krainer Wurst), which is a geographically protected product in Slovenia, belongs to the group 

of semidry sausages. There are few stages in the production process of Kranjska sausage: selection and 

preparation of the raw material, compiling and processing the filling, filling the casings, heat treatment, 

showering and cooling and packaging and storage.  

Key words: semidry sausage, Kranjska sausage, Chorbadziski sausagepackaging and storage 

 

 

Вовед  
Месото е еден од основните прехранбени 

производи кои ги користи човекот во својата 

исхрана. Несомнено е дека месото и 

производите од месо се неизбежно присутни 

во исхраната, пред сè, поради високата 

нутритивна и биолошка вредност.  

Свежото месо, поради својот хемиски 

состав и природа, е производ кој доколку не 

е соодветно конзервиран, лесно е расиплив. 

Затоа се користат најразлични видови на 

конзервирање со цел да се продолжи 

неговата одржливост, односно да се спречи 

неговото расипување.  

Зголемувањето на човековите потреби за 

храна, развојот на технологијата, научните 

откритија, како и различната куповна моќ на 

потрошувачите условуваат производство и 

пласирање на најразлични производи на 

пазарот. Меѓу нив најпопуларни сe 

колбасите. Практично е невозможно да се 

утврди колку видови колбаси се 

произведуваат во светот. Според 

дефиницијата под поимот колбас се 

подразбира производ добиен со полнење на 

природни или вештачки замотувачи со 

смеса на различни видови и количества на 

иситнето месо, масни ткива, кожички, 

внатрешни органи, остатоци од сврзно 

ткиво и додадени состојки (Џинлески, 1990). 

Изгледот, вкусот, мирисот, бојата и 

конзистенцијата се специфични за 

соодветниот вид на колбас. Според 

стандардните својства, пропишани во 

Правилникот за квалитет на преработките 

од месо, колбасите се делат на: трајни, 

полутрајни, барени, колбаси за печење и 

варени колбаси.  

Целта на овој труд е да се опише 

технолошкиот процес на производство на 
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крањскиот и чорбаџискиот колбас кои 

спаѓаат во групата на полутрајни колбаси.  

Полутрајни колбаси  
Полутрајните колбаси се преработки од 

месо кои се произведуваат од иситнето 

месо, масни ткива, месно тесто, внатрешни 

органи, кожички и дозволени додадени 

материи и се подложуваат на термичка 

обработка (Џинлески, 1990). Се про-

изведуваат и се ставаат во промет како: 

шункарица, крањски, чорбаџиски, летен, 

ловечки, говедски или тиролски колбас, а и 

други видови колбаси кои се произведуваат 

врз основа на спецификацијата на 

производителот, а во сообразност со соод-

ветните прописи за квалитет на производите 

од месо. Асортиманот на полутрајни 

колбаси е многу голем. Освен спомнатите, 

во оваа група колбаси спаѓаат и: српски 

(тенок и дебел), сланински колбас, рекламен 

колбас, мортадела, краковски колбас и 

други. Квалитетот на колбасот може да биде 

различен. Постојат колбаси со 70% месо, а и 

такви каде што има само 25% месо, не 

сметајќи го масното ткиво кое може, кај 

некои видови, да биде застапено и до 35%.  

Готовиот производ не смее да содржи 

повеќе од 55% вода. Во процесот на 

производство, колбасите се подложуваат на 

топло димење и барење, барење и ладно 

димење или печење.  

Крањскиот и чорбаџискиот колбас се 

колбаси кои се произведуваат од иситнето 

саламурено или несаламурено свинско месо 

од I или II категорија, месно тесто до 10% и 

масни ткива до 30%, а со оваа смеса се 

полнат тенки свински црева.  

Според словенечкиот правилник за крањски 

колбас, каде што крањскиот колбас е 

географско заштитен производ, колбасот 

содржи: 75-80% свинско месо, 20-25% 

тврда, грбна сланина, 0,3% црн бибер, 0,3% 

сушен лук и 1,8- 2,2% нитритна сол. Во 

целата смеса се додава до 5% вода. Месото 

се меле на големина од 12 mm, додека 

сланината на 8-10 mm. Кога ќе биде 

составен полнежот се полни во тенки 

свински црева, со ширина на пресек од 32 до 

34 mm и должина од 12 до 16 cm. 

Производот во себе треба да содржи 

најмалку 17% вкупни белковини, а масти до 

30% (Pravilnik o Kranjski klobasi z zaščteno 

geografsko označbo, 2008; Kranjska klobasa 

specifikacija, zaščita geografske označbe 

(ZGO), 2007, Gašperlin и Polak, 2010).  

Суровински состав на крањскиот колбас  
Подолу е даден суровинскиот состав и 

рецептурата според која е подготвен 

крањскиот и чорбаџискиот колбас во 

минипогонот при Факултетот за 

Земјоделски науки и храна:  

Свински бут  32 kg  

Грбна сланина  8 kg  

Bода 8 kg  (6 kg вода+2 kg мраз)  

Mipohos B plus (смеса од 

полифосфати, декстроза, 

згуснувач, гуар гума- Е 412, 

антиоксиданс, аскорбинска 

киселина -  

Е 300, готварска сол)  

576 g  

нитритна сол  864 g  

лук во прав  48 g  

бибер  48 g  

зачинска смеса за крањски 

колбас  

(смеса од екстракти од 

зачини, гликоза, зајакнувач 

на вкус - мононатриум 

глутаминат - Е 621)  

192 g  

дим во прав  48 g  

соја  480 g  

мелен ким  15 g  

свежо истолчен лук  1 главица  
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За чорбаџиски колбас се додава и: 

блага, мелена сува пиперка 300 g 

крупно дробена блага сува пиперка 200 g 

благ буковец 100 g 

лут буковец 100 g 

 

Технолошки процес на производство на 

крањски колбас  
Технолошкиот процес на производство на 

крањски колбас се состои од неколку фази и 

тоа:  

1. Избор и подготвување на 

суровината;  

2. Составување и обработка на 

полнежот;  

3. Полнење на замотувачите;  

4. Термичка обработка; 

5. Туширање и ладење;  

6. Пакување и складирање.  

Избор и подготвување на суровината  
При процесот на производство на 

крањскиот колбас во минипогонот при 

ФЗНХ беше употребено исклучително 

свежо свинско месо од бут (I категорија) со 

највисок степен на исчистеност од сврзно и 

масно ткиво и чиста грбна сланина без 

месо. Иако различни рецептури укажуваат 

на употреба на месно тесто, во случајов 

истото не е употребено, за да се добие 

дефиниран мозаичен изглед на пресек.  

Квалитетот на месото и сланината, како 

главни компоненти во содржината на 

колбасот, од исклучително значење e за 

добивање производ со соодветен квалитет. 

Една од препораките при производството е 

користење на месо од постари животни 

поради фактот дека месото од вакви 

животни подобро ја врзува водата. Месото 

и сланината мора да се чуваат на соодветна 

температура пред употребата, а при 

нивната преработка мора да внимаваме на 

ладниот режим. Така, во моментот кога 

започнува обработката на месото и 

сланината, истите мора да имаат 

температура помала од 2ºС.  

Првиот чекор во обработката на месото и 

сланината е нивното мелење (иситнување). 

При иситнување на месото дијаметарот на 

отворите на плочата треба да изнесува 

околу 12 mm ( во случајов е користена 

плоча со Ø = 13 mm), додека пак за 

сланината Ø на отворите треба да изнесува 

8 до 10 mm (во случајов е користена плоча 

со Ø = 8 mm). За иситнување на месото во 

минипогонот при ФЗНХ беше употребена 

машина за мелење на месо Кончар-Лабин, 

Хрватска, тип 22Т.  

Составување и обработка на полнежот  
По иситнувањето (мелењето), се пристапува 

на составување на полнежот и негова 

обработка. Иститнетото месо и сланината се 

ставаат заедно во мешалка, во која се 

ставаат пропорцинални количества месо и 

сланина во слоеви за да се добие погодна 

смеса за полнеж. Во производниот процес во 

минипогонот при ФЗНХ е користена 

мешалка производ на фирмата Vakona, 

Германија со зафатнина од 125 l. Во 

мешалката покрај иситнетото месо и 

сланина се додаваат и Mipohos B plus (смеса 

од полифосфати, декстроза, згуснувач, гуар 

гума - Е 412, антиоксиданс, аскорбинска 

киселина - Е 300, готварска сол), нитритна 

сол, лук во прав, бибер, зачинска смеса за 

крањски колбас (екстракти од зачини, 

гликоза, зајакнувач на вкус - мононатриум 

глутаминат Е 621), дим во прав, соја, мелен 

ким, главица свежо истолчен лук, кој е 

претходно исечкан. Заедно со сите суровини 

се додава и пропорционално количество 

вода и мраз. Употребената вода е со 

највисок степен на минерална и микро-

биолошка чистота, која се добива со 

филтрација на водоводната вода преку 

систем на филтри од типот F 900, производ 

на марката NOBEL, САД. Филтрираната 

вода се користи за производство на мраз во 

лушпи со употреба на ледомат SCOTSMAN, 

Milano, Italy, тип AF 80.  

Вака подготвената маса се меша под вакуум 

во мешалката во времетраење од 15 до 20 

min. Потоа, подготвениот полнеж одлежува 

преку ноќ во ладилник.  

Полнење на омотувачите  
Како замотувачи, при производството на 

крањскиот колбас се употребувани тенки 

свински црева со Ø = 32mm.  

Пред употреба на цревата, истите се 

подготвуваат со отсолување и измивање, а 

дури потоа се пристапува на полнење со 

веќе подготвената смеса. Така подготвеното 

црево на едниот крај се подврзува, додека 

другот крај се навлекува преку цевчестиот 

отвор од полнилката. За полнење на 
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замотувачите е користена полнилка со рачен 

клипен механизам, производ на фирмата 

TRE SPADE, Италија, тип 15 B Де Лукс. 

Наполнетите црева се паруваат во должина 

од 12 до 15 cm и маса од околу 125 g, кои 

потоа се редат на прачки. Прачките се 

ставаат на колички кои се внесуваат во 

уредот за термичка обработка.  

При полнењето на цревата мора да се 

внимава на брзината со која се манипулира 

рачниот клипен механизам, за да се добие 

рамномерна распредеба на полнежот во 

цревата и да не дојде до пукање на истите од 

зголемениот притисок на масата.  

Термичка обработка  
За оваа цел е користен АТМОС уред - 

пушница, производ на фирмата 

ХРАНМЕХАНИКА, Казанлк, Бугарија, тип 

КВО 1900. Термичкиот третман се одвива во 

неколку последователни фази:  

1. Сушење во времетрање од 40 min на 

температура од 65ºС;  

2. Чадење во времетрање од 40 min на 

температура од 75ºС;  

3. Барење на температура од 80ºС до 

постигнување на 72ºС во центарот на 

производот.  

Туширање и ладење  
Откако термичката обработка на 

производот е завршена, се пристапува на 

туширање на колбасите, за да се спречи 

појавата на набори низ површината на 

самите производи. Туширањето се врши со 

ладна вода и не трае многу долго. По туши-

рањето се остава водата да се исцеди од 

колбасите, а потоа колбасите се ставаат во 

фрижидер на 4ºС преку ноќ.  

Пакување и складирање  
Следниот ден колбасите се вакуумираат во 

полиетиленски ќесички. Во производниот 

процес во минипогонот при ФЗНХ за 

вакуум пакување на производите е користе-

на машина производ на фирмата CROMAT, 

Хрватска. По вакуумирањето ќесичките се 

мерат и етикетираат. Готовите производи се 

складираат во фрижидер на температура од 

0 до 4ºС. Трајноста на производот е 60 дена.  
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Апстракт 
Перените се жилави, издржливи зелести, тревни растенија кои овозможуваат голема 

рановидност во градините. Омилени цвеќиња се бидејќи нудат голем спектар од бои и форми, 

долг период на цветање и можности со успех да бидат одгледувани на различни локации.  Целта 

на овој труд е подобро да се запознаат карактеристиките и предностите на трајните растенија, 

наречени перени. Оваа голема група растенија опфаќа многу разновидни растенија кои кај нас 

сеуште немаат широка примена. Во овој труд од големата група перени се систематизирани само 

по неколку видови сродни според декоративните својства, висината, бојата на цветот и според 

условите потребни за раст и развој. Презентирани се и основните постапки за избор на соодветни 

видови за формирање на цветни леи. Со придржување кон наведените чекори крајниот резултат 

може да биде успешна, убава, колоритна градина која е лесна за одржување.  

Трудот е подготвен со преглед на обемна литература во која се обработени и презентирани 

многугодишните украсни растенија – перените.  

Клучни зборови: Перени, Класификација  

 

 

PERANNUALS IN HOME GARDENS  
 

Aleksandra Grceva  

 

Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje  

department: Vegetable and flower crop production 

Abstract 
Perennials are resistant and hardy grassy plants that provide huge diversity in the garden. They are 

popular flowers offering large varieties of colors, shapes, and long flowering period and possibilities 

for successful cultivation on different locations.  

The goal of this article is better knowledge and the advantages of perennials. This large group of plants 

includes different plants still not spread in use with us. In this article from the large group of perennials 

only several are mentioned and classified according to their decorative characteristics such as high, 

color of the flower and according of their needs for development and growth. The basic principles for 

selection of the appropriate varieties for flower beds are presented. Attending the track for selection and 

grouping of perennials the result could be, beautiful and colorful garden easy for maintaining.  

The article is prepared by reviewing large number of literature dealing with perennials  

Key words: Perennials, Clasification 

 

Вовед  
Перените се омилени цвеќиња ширум 

светот, бидејќи нудат голем спектар од бои 

и форми, долг период на цветање и 

можности со успех да бидат одгледувани на 

различни локации. Можат да се користат 

поединечно или во комбинации со 

луковици, едногодишни цвеќиња, украсни 

треви, грмушки и дрвја. Kaj нас перените сè 

уште не се доволно познати и многу ретко се 

користат за уредување на зелените 

површини.  

Историјата на внесување повеќегодишни 

растенија во градините датира од 1890 

година кога Џорџ Николсон од Кралската 

ботаничка градина во Англија предложил 

уредување на градина само со перени. Тој 

концепт многу се разликувал од дотогаш 

строгиот градинарски стил кој се засновал 

првенствено на примена на едногодишни 

или двогодишни растенија. Оттогаш, со 

примента на перените биле воведени и 

неколку типа цветни леи како што се 
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цветниот остров и цветните леи со мешани 

растенија.  

Терминот перени се однесува на растенија 

кои имаат живот подолг од две години. 

Општо, овој термин се однесува на 

растенија кои ги губат надземните делови во 

зима и повторно растат следната пролет. 

Ова се главно жилави, издржливи зелести, 

тревни, украсни растенија. Многу 

градинари сакаат градини кои откако еднаш 

ќе бидат обликувани, во кои ќе бидат 

засадени растенија, тие секоја година да го 

имаат истиот прекрасен изглед. Постојат 

перени кои имаат потреба само од мало 

одржување, но треба да се има предвид дека 

ако не се посветува доволна грижа околу 

растенијата, тогаш не може да се очекува 

тие следната година да изгледаат убаво.  

Цел, предмет и метод на работа  
Целта на овој труд е подобро да се запознаат 

карактеристиките и предностите на трајните 

ратсенија, наречени перени. Оваа голема 

група растенија опфаќа многу разновидни 

растенија кои се разликуваат не само според 

формата, цветовите и нивната боја и 

времето на цветање, туку и според низа 

други особини кои се однесуваат на 

барањата за соодветни услови на средината.  

За да се овозможи добра примена на 

перените во градината, во овој труд се 

систематизирани само по неколку од 

големата група перени кои се одликуваат 

според декоративните својства, висината, 

бојата на цветот и според условите на 

средината потребни за раст и развој.  

Трудот е подготвен со преглед на обемна 

литература во која се обработени и 

презентирани многугодишните украсни 

растенија – перените.  

 

Уредување на цветните леи со перени  

Успешна градина со трајници или перени 

може да се креира само ако претходно се 

извршат испитувања на надворешните 

услови и внимателно се утврдат 

декоративните особини на растенијата кои 

сакаме да ги засадиме.  

Условите на средината главно се однесуваат 

на карактеристиките на почвата, односно на 

влажноста, структурата и плодноста. За 

некои растенија почвата може да биде 

премногу влажна или премногу сува, 

премногу богата или премногу неплодна. 

Најпогодна почва за одгледување на 

поголемиот број повеќегодишни растенија е 

хранливата, глинеста почва, која е добро 

дренирана, но која сепак ја задржува 

потребната влажност.  

Исто така битни се позициите, односно 

изложеноста на сончевите зраци. Некои 

растенија бараат сончеви, други засенчени, 

а трета група полузасенчени позиции.  

Треба да се води сметка и за брзината на 

раст и развој на растенијата во однос на 

местото на садење, однсно на големината на 

местото. Ова се однесува особено на оние 

растенија кои може да бидат многу 

агресивни што е посебно неповолно во мали 

градини.  

Некои растенија изгледаат убаво заедно, 

додека други, иако се убави сами за себе, ако 

се измешаат не изгледаат атрактивно. Исто 

така постои и друго важно ограничување, 

имено, секое растение има сопствен циклус 

на растење и сезона на цветање. Треба да се 

избираат цвеќиња кои обезбедуваат боја и 

форма која ја сакаме во нашата градина. 

Откако ќе се одлучи кои растенија ќе бидат 

одгледувани и каде ќе бидат посадени, 

важно е да се обрне внимание на обликот и 

големината на цветовите, бојата на 

цветовите, како и на зеленилото и на 

времето на цветање. Кога ќе се затпочне со 

комбинирање, добро е да се направи мала 

скица за да се види како ќе изгледаат 

растенијата едно покрај друго кога ќе ја 

постигнат нивната големина. Тоа е потребно 

бидејќи големината на растенијата одредува 

колкав простор е потребен за 

комбинацијата.  

При креирањето со перени треба да се обрне 

внимание и на текстурата на 

растенијата.Текстурата се однесува на тоа 

како лисјата и цветовите ни изгледаат нам. 

Дали тие се нежни или груби? Многу од 

перените имаат средно нежна текстура, така 

што треба да бидеме внимателни и да 

додадеме растенија со фина и груба текстура 

за да и дадеме живост на комбинацијата.  

При креирањето комбинации битно е да се 

знае и определи времето на цветање на 

растенијата. Ако се комбинираат повеќе 

цветни вида затоа што изгледаат прекрасно 

заедно, тогаш треба да се знае дали тие 

цвеќиња цветаат во исто време. Периодот на 

цветање зависи од географската широчина, 

од температурните вредности и од почвата 

во градината.  
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Многугодишни растенија - перени  
Многугодишните ратсенија, перените, 

потекнуваат од умерените географски 

области. Бидејќи растат во различни 

подрачја, тие имаа различни барања од 

надворешната средина. Заедничко за нив е 

дека, со мали исклучоци, перените ги губат 

надземните делови во зимскиот период и 

повторно се обновуваат за време на 

вегетациската сезона.  

Перените се многу лесна цветна група за 

размножување. Голем број од овие видови 

се размножува вегетативно, додека 

генеративниот начин се користи многу 

малку. Вегетативното размножување може 

да биде со делење, или со резници од 

стеблото, коренот и листот. Делењето кај 

повеќегодишните растенија е особено 

погоден начин за размножување на оние 

растенија кои имаат силно разгранети 

корења и кои раѓаат многу фиданки околу 

основата. Делењето е најдобро да се изврши 

во периодот на мирување, односно од доцна 

наесен до рано напролет.  

Одржувањето на перените треба да се врши 

со редовно копање, прашење, отстранување 

на плевелите и ѓубрење. Наводнувањето кај 

перените треба да е ретко, но долго, така 

што почвата ќе се натопи до длабочина од 

15 cm, што значи дека на m2 е потребно 25-

30 литри вода. Најпогоден систем за 

наводнување е системот  

капка по капка. Потребно е исто така 

редовно да се прихрануваат. Препокривање 

со покривка од органски материи, како што 

се парчиња корка од стеблата, многу е 

корисно бидејќи го спречува развојот на 

плевелите, го забавува сушењето на почвата 

и го подобрува нејзиниот состав. Преку 

зима леите со перени треба е да се заштитат 

со слој од листовка, слама или тресет.  

 

Декоративни својства на перените  
За употреба на перените и создавање 

ефикасни комбинации битни се следниве 

својства на перените:  

• векот на траење;  

• висината;  

• формата на растенијата;  

• формата на лисјата;  

• бојата на цветовите.  

Векот на траење на перените е од 3 до 30 

години. Целосна декоративност 

достигнуваат меѓу четвртата и осмата 

година. Во наши климатски услови 

зелестите растенија го губат надземниот дел 

во текот на зимата, а на пролет повторно се 

регенерираат. Висината на перените е 

различна, таа се движи од неколку 

сантиметри, па до над 2 метрa.  

Формата и обликот на растенијата се исто 

така многу важни. Растенијата имаат три 

основни форми - заострени или во облик на 

копје, заоблени или сплеснати и рамни или 

ползечки форми. Заострените растенија се 

исправени со вперени или конусни лисја, 

растенија како сибирскиот ирис или 

крокосмијата даваат вертикален акцент што 

обезбедува прекин на хоризонталните 

линии на градината.  

Од спектарот на бои кај перените се 

среќаваат сите бои и нивните нијанси. 

Важно е да се применуваат перени кои убаво 

се сложуваат, а при тоа ќе цветаат подолг 

период. Перените имаат различен период на 

цветање и најголем број видови имаат 

пократки или подолги паузи во цветањето, 

така што многу е значајно тогаш нивните 

листови да се исто така декоративни. 

Виолетовата, сината, зелената како и бледо 

розовата и бледо жолтата боја се 

карактеризираат за ладни бои. Светло 

жолтата, портокаловата, црвената и темно 

розевата се карактеризираат за топли бои. 

Топлите бои се користат за да создадат 

возбуда во градината. Додека пак цвеќињата 

со ладни бои создаваат смирувачки ефект. 

Декоративноста на листовите може да биде 

изразена најпрво преку самиот форма, потоа 

преку нивната големина, распоредот на 

стеблото, како и преку нивната боја.  

 

Групирање на перените  
Во табелите се наведени некои 

карактеристични перени, групирани според 

потребите и условите на природната 

средина за раст и развој и некои 

декоративни својства на перените. 

Надворешни услови  

Потреба од светлина
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Перени кои сакаат сонце  Перени кои сакаат 

полусенка  

Перени кои сакат сенка  

Achillea  

Aster alpinus  

Aster novi- belgii  

Centranus ruber  

Cerasium tomentosum  

Iberis semperflorens  

Gaillardia  

Paeonia  

Iris germanica  

Sedum  

Phlox  

Sedum  

Verbena  

Santolina  

Thymus  

Tritoma  

Yucca filamentosa  

Ajuga  

Aquilegia  

Heliopsis  

Hemerocalis  

Primula  

Iberis semperflorens  

Rudbeckia  

Lunaria annua  

Viola odorata  

Solidago  

Iris pseudocorus  

Ajuga  

Aquilegia  

Heliopsis  

Hemerocalis  

Primula  

Iberis semperflorens  

Rudbeckia  

Lunaria annua  

Viola odorata  

Solidago  

Iris pseudocorus  

 

Почвени услови  
Перени за песоклива почва  Перени кои поднесуваат 

глинеста почва  

Перени кои бараат алкална 

почва  
Achillea tomentosa  

Armeria  

Dianthus (некои)  

Papaver orientale  

Sedum sp.  

Paeonia  

Veronica  

Astilbe  

Primula  

Polygonum  

Hemerocallis  

Hosta  

Achillea filipendulina  

Bergenia  

Veronica spicata  

Campanula lactiflora  

Dianthus plumarium  

Geranium pretense  

Heuchera  

 

Групирање според декоративните својства  

Висина на перените  
монументални – преку 2 m  Polygonum, Delphinium  

високи од 1 до 2 m  Solidago, Phlox, Digitalis  

средно високи од 0,5 до 1 m  Achillea, Aquilegia, Gailardia, Rudbeckia, Paeonia  

ниски од 25 до 30 cm  Sedum, Iris, Funkia  

џуџести и перничести  Arabis Iberis, Primula, Armeria, Ajuga, Viola odorata, 

Vinca minor , Thymus, Stachis  

 

Бојата на цветот  
Сина  Жолта  Црвена  Розoва  Виолетова  

Geranium pratense  

Campanula 

persicifolia  

Phlox paniculata  

Vinca minor  

Rudbeckia  

Coreopsis  

Heliopsis  

Hemerocallis  

Sedum spurium  

Gaillardia aristata  

Campanula punctata  

Aquilegia 

canadensis  

Astilbe  

Phlox  

Dianthus  

Paeonia  

Iris  

Salvia nemorosa  

Phlox panicula  

Campanula  

 

Облик на листот  
перени со орнаментални листови  Acanthus, Paeonia, Rudbeckia, Lupinus, Aster  

перени со крупни листови  Bergenia, Hosta, Rheum  

перени со копјесто издолжени листови  Hemerocalis, Iris, Allium  

перени со елиптични листови  Stachis, Thymus, Vinca  

перени со ситни листови  Sedum, Arabis, Phlox, Cerastium  

 

Заклучок  
Добро дизајнирана градина со перени може 

да овозможи повеќегодишна убавина и 

уживање. Со внимателно избран растителен 

материјал и добро планирање може да се 

направи градина во која ќе има цветање 

преку целата година.  

При креирањето на градина со перени 

постојат одредени чекори кои треба да се 

почитуваат:  
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• Избор на локацијата за примена на 

перените;  

• Утврдување на условите на средината како 

што изложеноста на сончевите зраци, 

ветерот, типот на почвата и можностите 

за наводнување;  

• Подготовка на нацрт на цветната леа;  

• Утврдување на листата на перени кои ќе 

бидат употребени.  

Со придржување на овие чекори крајниот 

резултат може да биде успешна, убава, 

колоритна градина. Перените всушност се 

растенија кои немаат некои посебни барања 

и се полесни за одржување во споредба со 

едногодишните растенија. Со својата 

разновидност во бои, форми и текстури, 

перените се вистинскиот избор за 

градините.  
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Abstract 

Biodiversity loss is reflected on the sensitivity of ecological potentials in the form of exhaustion and 

extinction of species. Sustainable management of genetic resources in livestock production 

simultaneously represents a concern for the conservation of biological diversity in domestic animals, 

food and raw materials for industry.  

Busha is the only autochthonous cattle breed in the R. of Macedonia. It has very significant traits that 

should be used. Domestic cattle breeds reared on traditional livestock production are present today 

especially in mountain rural areas.  

Key words: selection, linear scoring, cattle, busha  

 

Вовед  
Поднебјето на Република Македонија, со 

своите различни климатски и агро- 

еколошки услови, овозможило да се 

создадат автохтони раси, соеви и популации 

главно по пат на природна селекција, кои 

претставуваат значајни национални ресурси 

и биолошка основа за земјоделството и 

производството на храна.  

Губењето на биолошката разновидност се 

рефлектира врз осетливоста на еколошките 

потенцијали, во вид на исцрпување и 

исчезнување на видовите. Во текот на 

дваесеттиот век се случиле бројни, 

структурни и глобални промени во 

биолошката разновидност, а посебно во 

разновидноста во земјоделството. Се смета 

дека 75% од се разновидноста во 

растителните култури кои се користеле за 

производство на храна, се изгубени. Слична 

е состојбата и во сточарството, каде што кај 

30% од расите постои висок ризик од 

потполно исчезнување, а дополнително во 

просек секој месец, глобално, трајно се 

губат по 6 раси.  

Одржливото стопанисување со генетските 

ресурси во сточарството истовремено 

претставува и грижа за зачувување на 

биолошката разновидност кај домашните 

животни, обезбеденоста со храна и на 

суровините за индустријата.  

Согласно член 62 од Законот за сточарство, 

реализацијата на Програмата за заштита 

генетските резерви на добитокот 

претставува многу важен елемент при 

креирањето на генската банка од домашните 

автохтони видови добиток, меѓу кои спаѓа и 

бушата, којашто претставува наше 

природно и национално богатство. Бушата 

претставува единствена македонска 

автохтона раса говеда. Таа поседува 

високовредни карактеристики кои треба да 

се искористат. Домашните раси говеда се 

основа на традиционалното сточарско 

производство, кое и денес е присутно, 

особено во планинските рурални средини. 

Истовремено овие раси се поврзани и го 
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отсликуваат културниот идентитет, 

традицијата и начинот на живот на овие 

простори. Таков типичен пример во нашето 

говедарско производство претставува 

бушата.  

Бушата како домашно животно спаѓа во 

групата на краткороги говеда ( Bos 

brachiceros europius), а првпат е детално 

опишано од Адамец, којшто уште и го 

нарекува илирско говедо, бидејќи ја има на 

целиот Балкан. Освен илирско се нарекува и 

балкансо бидејќи е автохтона раса на 

Балканот. Во оваа раса спаѓаат многу соеви 

од домашните краткороги говеда. Според 

локацијата, познати се следниве соеви: 

личка, далмациска, босанска, херцеговска, 

црногорска, македонска (полошка и 

повардариска), српска, црвено-метохиска, 

полимска, спречанска и др.. Според бојата 

може да је сретнеме како црна буша кој го 

зафаќа Полог (полошкиот сој), сива буша 

(повардариски и полимски сој), кафеав сој 

(западна и источна Македонија). Освен на 

Балканот бушата како говедо била 

распостранета и во Мала Азија и земјите од 

Блискиот Исток (Трајковски и Буневски, 

2006).  

Бројна состојба на говедата од расата 

буша во Р. Македонија  
Говедарството кај нас главно се базира врз 

индивидуални мали фармери чие 

производство е 95% од вкупното 

производство, кое главно ги задоволува 

нивните фамилијарни потреби, така што 

релативно мал процент е специјализирани 

говедарски фарми со интензивно 

производство. Индивидуалните фармери 

поседуваат мал број грла на фарма. Во РМ 

има вкупно 41.000 регистрирани 

производители на млеко, од кои 91% се 

фармери со 1 до 9 крави. 

 

 
Таб. 1. Бројна состојба на говеда од домашната раса буша и нејзини мелези во Р. Македонија во 2008, 

2009 и 2010 година (Управа за ветеринарство при МЗШВ, 2010) 

Раса говеда  2008 год.  2009 год.  2010 год.  

Број грла  во %  Број грла  во %  Број грла  во %  

Домашна 

раса говеда 

буша  

29535  12,12  27990  10,86  27242  10,11  

Мелези од 

буша со 

други раси 

говеда  

89707  36,82  94934  36,84  104961  38,95  

Вкупно 

говеда  

243667  100,0  257724  100,0  269443  100,0  

 

Морфолошки особини кај буша говедата  
Главни морфолошки особини кои се мерени 

кај контролираните говеда се: висина на 

гребен, висина на грб, висина на сапи, 

должина на глава, должина на рогови (во 

cm) и породна маса кај телињата (во kg). 

Морфолошките особини се земени со 

помош на Литинов бастум и импрегниран 

сточарски метар, за сивиот и кафеавиот 

(смеѓ) сој од буша говедата.  

 

 
Tаб. 2. Морфолошки особини кај различни соеви од буша во Р. Македонија 

Особина  Сив сој  Кафеав сој  

Број на крави  

Висина на гребен, cm  

Висина на грб, cm  

Висина на сапи, cm  

Должина на глава, cm  

Должина на рогови, cm  

Породна маса кај телиња, kg  

11  

107 (104-111)  

107 (103-111)  

109 (103-114)  

38 (33-42)  

16 (14-21)  

15 (12-18)  

15  

105 (99-113)  

105 (101-114)  

108 (102-117)  

37 (31-40)  

16 (12-19)  

14 (11-17)  

Оценувањето на линеарните особини се 

врши кога животните се во штали, излезните 

простории или на паша, но не кога истите се 

нервозни.  
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Во трудот се извршени испитувања на 

фенопитските карактеристики на 

автохтоната раса говеда според 

меѓународните препораки од ФАО за 

фенотипска оцена кај автохтоните раси 

говеда. За таа цел, на контролираната 

популација на домашната буша говеда во Р. 

Македонија, направена е карактеризација на 

основните фенотипски особини, оценети 

описно и тоа за:  

1. Пол: 1 = женско, 2 = машко, 3 = кастрат;  

2. Проценета возраст според забната шема 

(доколку нема матична 

евиденција)……….;  

3. Боја на покривно влакно на телото: 1 = 

еднобојна, 2 = шарена, 3 = со дамки и/ 

или полиња;  

4. Тип на боја на покривно влакно на телото: 

1= бела, 2 = црна, 3 = темно црвена, 4 = 

светло црвена, 5 = срнешка, 6 = сива, 7 = 

(прецизирај), 8 = (прецизирај), 9 = 

(прецизирај);  

5. Боја на кожа под покривно влакно: 1 = без 

пигмент, 2 = пигментирана (црна), 3 = 

друга (прецизирај);  

6. Боја на муцка: 1 = без пигмент, 2 = 

пигментирана (црна), 3 = друга 

(прецизирај);  

7. Боја на околуочници: 1 = без пигмент, 2 = 

пигментирана (црна), 3 = друга 

(прецизирај);  

8. Боја на папци (чапунки): 1 = без пигмент, 

2 = пигментирана (црна), 3 = друга 

(прецизирај);  

9. Присуство на рогови: 1 = отсутни (ги 

нема), 2 = присутни (ги има);  

10. Боја на рогови: 1 = црни, 2 = кафеави, 3 

= бели (без пигмент), 4 = друга 

(прецизирај);  

11. Присуство на рогови (на ниво на стадо): 

процент на безрожни или рогати грла, 

посебно за машки и женски животни;  

12. Потпора на рогови (на ниво на стадо) кај 

возрасните машки и женски грла 

посебно: ..... % слободна, .... % 

фиксирана;  

13. Форма на роговите: 1 = прави, 2 = криви, 

3 = во форма на лира, 4 = слободни, 5 = 

како трупчиња, 6 = без рогови;  

14. Правец на поставеност на рогови 

(посебно за машки и женски грла): 1 = со 

врвови насочени на страна, 2 = нагоре, 3 

= надолу, 4 = нанапред или наназад 

(наведи исто така дали грлото е 

безрожно, дали роговите се слободно 

насочени или се како трупчиња);  

15. Тип на покривно влакно: а) 1 = сјајно, 2 

= делумно сјајно, 3 = благо кадраво, б) 

тип на кадравост: 1 = кадраво, 2 = право;  

16. Должина на покривно влакно: 1 = средно 

(1-2 мм), 2 = долго (над 2 mm);  

17. Форма на ушите: 1 = тркалезно, 2 = со 

прави агли;  

18. Насоченост на ушите: 1 = подигнати, 2 = 

странично насочени, 3 = паднати 

(спуштени);  

19. Големина на грпка: 1 = отсутна, 2 = мала, 

3 = средна, 4 = голема  

20. Форма на грпка: 1 = отсутна, 2 = 

подигната, 3 = спуштена (наназад или 

странично);  

21. Поставеност на грпката: 1 = торакално, 2 

= цервиксно-торакално;  

22. Профил на лице: 1 = прав, 2 = конкавен, 

3 = конвексен, 4 = многу конвексен;  

23. Големина на гуша (подбрадник): 1 = 

отсутна, 2 = мала, 3 = средна, 4 = голема;  

24. Профил на грбна линија: 1 = права, 2 = 

расте постепено кон сапите, 3 = опаѓа 

надолу кон гребенот, 4 = вдлабната 

(искривена); 

26. Папучен израсток (кај женски грла): 1 = 

отсутен, 2 = мал, 3 = среден, 4 = голем;  

27. Форма на препуциум (кај машки грла): 1 

= отсутен, 2 = мал, 3 = среден, 4 = голем;  

28. олжина на опашка: 1 = кратка (над 

скочни зглобови), 2 = средна (на ниво на 

скочни згобови), 3 = долга (под скочни 

згобови).  

Друга описна мерка која алтернативно може 

да се оценува е:  

- тип на подлога: .... (да се наведе)  

Податоци кои се земаат на ниво на стадо 

(фарма):  

1. Општ темперамент: 1 = послушен, 2 = 

средно послушен, 3 = див, 4 = друг (да се 

наведе);  

2. Други особини во поглед на адаптацијата: 

а) толеранција или резистенција на 

болести и паразити, б) толеранција 

спрема суша и жед) толеранција спрема 

топлина;  

3. Тип на фарма: 1 = селска фарма, 2 = 

одгледувачки (селекциски) центар, 3 = 

комерцијална фарма, 4 = опитна 

станица, 5 = повеќенаменска фарма, 6 = 

друго (да се наведе);  
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4. Практика на парење: 1 = неконтролирано, 

несезонски, природен припуст, 2 = 

неконтролирано, сезонски, природен 

припуст (со повеќе бикови), 3 = 

неконтролирано, сезонски, природен 

припуст (со 1 бик во стадо), 4 = припуст 

од рака, 5 = друго (да се наведе);  

5. Бројна состојба во стадото (фармата) по 

категории говеда: ....................;  

6. Структура на стадото (пропорција во 

стадото на): а) приплодни женски грла 

..........., б) женски грла за ремонт на 

стадо .........., в) приплодни бикови 

.........., г) машки грла кои не се за 

приплод ............, д) јуница (кастрирани 

машки грла) .................., ѓ) женски 

телиња ....................., е) машки телиња 

.....................;  

7. Типични слики од возрасна приплодна 

крава и бик со типишна позадина на 

теренот;  

8. Типична слика на стадото во природната 

околина во задина;  

9. Забелешки за искажаната намена на 

животните и други важни информации (за 

млеко, месо, за влечење, за арското ѓубре, 

социо-економски, социо-културни значења 

итн.) 

Говедо (црвен сој) според агендата на FAO  

*Пол:  *Боја на крзно  *Обраснатост на телото со 

боја, комбинација (нијанса на 

друга боја)  

-женка  - Шарен (домонантна црвена 

боја) црвен сој  

- Темно црвена со 

комбинајција на бела и црна  

* Боја на кожа  * Боја на муцка  * Боја на очен капак  

-Црна  - Црно пигнемтирана со 

карактеристична бела линија 

околу неа  

- Црвено-црно пигментирана  

* Боја на копита  * Присутност на рог  * Боја на рог  

- Црни  - Присутен  - На основата сив, кон врвот 

црно пигментиран  

* Фoрма на рог  * Ориентација, положба на 

рогот кај женката  

* Тип на коса/влакно  

- Криви, над челото  - Странично нагоре  -Прво  

* Должина на влакното  * Облик на уво  * Позиција на уво  

- Кратко  - Заоблени  - Странични  

* Големина на грпка  * Удел на грпка  * Позиција на грпка  

-Мала  - Спуштена  - Градна позиција  

* Профил на (главата) лицето  * Грбана линија  * Профил на задникот 

(карлицата)  

-  - Директна(права)  - Наведнат  

* Должина на опаш  *Проценка на возраст преку 

забите  

*Удел на гуша  

- Средна кај скочниот зглоб  Оценката се испитува 

(одредува) преку пасошот  

-Среден 
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Таб. 4. Резултати од испитување на фенотипската карактеризација на буша говедо (сив сој) според 

агендата на FAO  

*Пол:  *Боја на крзно  *Обраснатост на телото со 

боја, комбинација (нијанса на 

друга боја)  

- Женка  -Сив  - Сиво/бела  

* Боја на кожа  * Боја на муцка  * Боја на очен капак  

- Црна  - Пигментирано црна  - Пигментирано црно/сиво  

* Боја на копита  * Присутност на рог  * Боја на рог  

- Црни  - Присутен  - На основата восочно жолт, 

кон врвот црн  

* Фoрма на рог  * Ориентација, положба на 

рогот кај женката  

* Тип на коса/влакно  

- Криви  Нагоре, позиција кон лицев 

дел  

- Први  

* Должина на влакното  * Облик на уво  * Позиција на уво  

- Средно долго  - Заоблени  - Странични  

* Големина на грпка  * Удел на грпка  * Позиција на грпка  

- Мала  - Спуштена  - Градна позиција  

* Профил на (главата) лицето  * Грбана линија  * Профил на задникот 

(карлицата)  

-  - Падини надоле кон задница  - Наведнат  

* Должина на опаш  *Оценување на возраст преку 

забите  

*Удел на гуша  

- Среден (видина кај скочен 

зглоб)  

- Оцената се испитива 

(одредува) преку пасошот  

- Мал  

Заклучок  
Согласно препораките од FAO за 

фенотипска карактеризација, констатирано 

е дека кај домашната популација на буша 

говедата постои голема фенотипска 

варијација меѓу животните, внатре во самата 

раса. Тоа главно се должи на различните 

климатски и одгледувачки услови во кои се 

одгледува бушата, како и поради немањето 

досега организирана и планска стручна 

селекција според екстериерните и 

производните особини кај бушата.  

Во однос на оцената на морфолошките 

особини кај сивиот и кафеавиот сој буша 

говеда, констатирано е дека помеѓу соевите 

од истата раса говеда не постојат големи 

разлики. Сепак, во иднина би требало да 

продолжат испитувањата кај домашната 

популација на буша говеда и во насока на 

производните, репродуктивните, 

функционалните особини, како и во поглед 

на генетско-молекуларните анализи кај 

истите, како и примена на генетски маркери, 

за различните соеви од буша кои се 

присутни во Р. Македонија.  

Исто така, како единствена автохтона раса 

говеда кај нас, бушата треба да биде во 

програмите од Владата за нејзино генетско 

зачувување и финансиска поддршка, со цел 

да не се изгуби или претопи во други 

попродуктивни раси говеда.  
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Апстракт 
Како резултат на развојот на технологијата се добиени голем број разновидни преработки од 

месо меѓу кои и барените колбаси. Барените колбаси, спрема произведените количества 

претставуваат најзастепени производи од месо. Познати се околу стотина видови кои се наоѓаат 

под заедничко име барени, но тие често се карактеризираат со посебни регионални oбележја. Во 

оваа група спаѓаат и реновките. Технологијата на производство на барените колбаси опфаќа 

повеќе процеси како што се: избор и подготвување на суровината, обработка на полнежот, 

полнење на замотувачите, термичка обработка и складирање.  

Клучни зборови: пилешки реновки, избор и подготвување на суровината, обработка на 

полнежот, полнење на замотувачите, термичка обработка, складирање  

 

PRODUCTION OF TWO TYPES CHICKEN FRANKFURTERS 

IN THE PILOT PLANT AT FZNH 
 

Bozanka Ristova 

 

Faculty of agricultural sciences and food, Skopje 

Department: Processing of agricultural products 

 

Email:bozankaristova@hotmail.com 

 

Abstract 
Large number of various meat products are obtained as a result of meat technology development. 

Scalded sausages, according to the amount produced, represent the largest part of all meat products. 

There are hundreds types of sausages classified under the name „ scalded ” sausages. But they are 

characterized by distinctive regional marks. Hot dogs or frankfurters, also, participate to the group of 

scalded sausages. Technology of scalded sausages production consists of several processes: selection 

and preparation, the raw material, processing the batter, stuffing the casings, thermal processing and 

storage.  

Keywords: chiken frankfurters, selection and preparation the raw material, processing the better, 

stuffing the casings, thermal processing, storage. 

Вовед  
Денес, во сите земји на светот, месото 

претставува еден од најважните компоненти 

при секојдневната исхрана на луѓето. Во 

последниве години се забележува 

значително зголемен пораст во 

производството, но и потрошувачката на 

месо и производи од месо. Месото може да 

се употреби како готов производ за исхрана 

на потрошувачитe или како основна 

суровина за произведување на продукти од 

месо. Последните неколку години 

индустријата за месо бележи голем подем 

кој се должи, пред сè, на повеќе фактори: 

линиски систем за колење, брза постапка на 

ладење, производство на повеќе видови 

производи и модернизација на термичката 

обработка во посебни уреди со регулација 

на микроклиматските фактори што влијае 

врз подобрувањето на квалитетот на 

производите. Како резултат на развојот на 

технологијата се добиени голем број 

разновидни преработки од месо меѓу кои и 

барените колбаси. Барените колбаси, спрема 
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произведените количества претставуваат 

најзастепени производи од месо. Познати се 

околу стотина видови кои се наоѓаат под 

заедничко име барени, но тие често се 

карактеризираат со посебни регионални 

oбележја. Технологијата на производство на 

барените колбаси претставува сложен 

технолошки процес. Спрема Правилникот 

за квалитет на производите од месо, 

барените колбаси се производи од месно 

тесто, масно ткиво, иситнето месо од I, II 

или III категорија и додатоци. Можат да 

содржат до 60% вода и до 30% масти и се 

ставаат во промет како: реновки (Сл.1), 

сафалади, париски колбас, екстра колбас и 

др. Целта на овој труд е да се опише 

технологијата на производство на 

реновките, произведени во минипогонот 

при ФЗНХ.  

Производство на пилешки реновки  

Произведени се два вида пилешки реновки: 

екстра (од поквалитетни категории на месо-

карабатак и гради) и реновки со механички 

обезкостено месо (МОМ). Двата вида 

реновки се добиени со иситнување и 

мешање на месото, масното ткиво, 

мирудиите и другите адитиви во кутер од 

марката MADO МТК 661 (Сл.3) со 

зафатнина од 13 l. Смесата подоцна се полни 

во црева, термички се обработува за на крај 

да се пакува како финален производ. 

Готовиот производ се карактеризира со 

цилиндрична форма (должина 10-15 cm и 

дијаметар од 24 mm) и типична розеникава 

боја. Во просек тежи од 40 до 50 g. 

Реновките се познати под различни имиња 

како што се: кренвиршли, франкфуртер, 

реновки, хот-дог. Суровинскиот состав на 

двата вида реновки е прикажан во Табелите 

1 и 2.  

 

  
Сл.1 Пилешки реновки  

 

Суровински состав на пилешки реновки екстра и пилешки реновки со МОМ  
 

Табела 1. Суровински состав на пилешки реновки екстра 

Суровина  Количество суровина  

Пилешки карабатак  1,5 kg  

Пилешки гради  1,5 kg  

Свинска сланина  1,75 kg  

Мраз  2,17 kg  

Нитритна сол  119 g  

Миокут [полифосфати, декстроза, екстракти 

од зачини, готварска сол, антиоксиданси -

(аскробинска киселина-Е 300 и изоаскорбат-

Е316), мононатриум глутаминат- Е 621, арома 

на дим, регулатор на киселост (лимонска 

киселина-Е 330), арома на сенф]  

83 g  

Лук во прав  7 g  

Бел бибер  7 g  

Соја  70g  
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Табела 2. Суровински состав на пилешки реновки со МОМ 

Суровина  Количество суровина  

МОМ  4,2 kg  

Месо (пилешки карабатак или гради)  1,05 kg  

Сланина  0,70 kg  

Нитрити  119 g  

Миокут [полифосфати, декстроза, екстрaкти 

од зачини, готварска сол, антиоксиданси 

(аскробинска киселина - Е 300 и изоаскробат - 

Е316), мононатриум глутаминат - Е 621, арома 

на дим, регулатор на киселост (лимонска 

киселина - Е 330), арома на сенф]  

83 g  

Соја  140 g  

Бел бибер  21 g  

 

Технолошки процес на производството на 

пилешки реновки  
Пилешките реновки се такви видови 

производи чија основна компонента на 

полнежот е месното тесто. Спрема 

Правилникот под месно тесто се подразбира 

месна маса што е добиена со иситнување на 

топло, оладено или смрзнато говедско или 

свинско месо со додаток на кујнска сол или 

сол за саламурење и вода во количество да 

се постигне тестеста структура. Освен месно 

тесто, за нивно производство можат да се 

користат масни ткива, иситнето месо од I, II, 

III категорија и додатни состојки. Овие 

колбаси треба да содржат до 60% вода, и до 

30% масти, како и да се димат со жежок дим 

и пара.  

Во овој случај се користеше квалитетно 

пилешко месо т.е. пилешки карабатак и 

пилешки гради.  

Во технологијата на производство на 

пилешките реновки значајни се следниве 

фази (Џинлески, 1990) : 

1. Избор и подготвување на суровината;  

2. Обработка на полнежот;  

3. Полнење на замотувачите;  

4. Термичка обработка;  

5. Туширање и ладење;  

6. Пакување и складирањe.  

Избор и приготвување на суровината  

Изборот на суровината е од големо значење,  

особено изборот на месото и на масното 

ткиво, бидејќи од него во најголема мера 

зависи текот на технолошката постапка при 

изработката на реновките. При изборот 

треба да се имаат предвид некои основни 

правила. Така, ако според рецептурата се 

користи сланина, тоа треба да биде грбна 

сланина (цврсто масно ткиво).  

За правење на пилешки реновки доаѓа 

предвид топло, ладно или смрзнато месо. Во 

овој случај кај пилешките реновки екстра 

беше користено ладно пилешко месо, а кај 

реновките со МОМ се користеше смрзнат 

МОМ. Од технолошка гледна точка 

најдобро е да се користи месо кое потекнува 

од животни што се заклани неколку часа 

пред да започне процесот на производство, 

бидејќи таквото месо врзува и најмногу 

вода.  

Масното ткиво кое ќе се употребува 

потребно е да биде што е можно посвежо, 

затоа што долго чуваното масно ткиво лошо 

влијае врз вкусот на финалниот производ и 

ја смалува можноста за одржување на 

колбасот. Приготвувањето се состои во тоа 

што најпрво месото се иситнува со нож на 

ситни парчиња, а потоа се носи на мелење во 

волк- машината. Користена е машина за 

мелење на месо марка Кончар-Лабин, 

Хрватска, тип 22Т ( Сл.2).  
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Сл.2 Мелење на месото во волк-машина Сл.3 Кутерување 

 

 

Обработка на полнежот  
Обработката на полнежот е вршена со 

кутер-марка MADO, тип MTK 661, 

Германија, со зафатнина од 13 l (Сл.3). 

Месното тесто може да се приготвува од 

топло, ладно и смрзнато месо. Во овој случај 

за изработка на месното тесто е користено 

разладено месо, односно смрзнат МОМ. 

Преработката на топлото месо наидува на 

организациски потешкотии во практиката, 

но ако во него се додаде сол за саламурење, 

актинот и миозинот остануваат и понатаму 

раздвоени и таквото месо покажува висока 

способност за врзување на водата. При 

изработката на месно тесто од изладено 

месо т.е месо кое не содржи фосфатни 

соединенија, се додаваат фосфати во 

количество до 0,3% или пак средства 

(смеси) за кутерување до 1,2%.  

Ако се користат протеини за подобро 

врзување на готовата маса тие се додаваат 

обично заедно со месото, речиси на 

почетокот на кутерувањето. На тој начин 

тие навремено се распределуваат во 

полнежот и нивното дејство на врзување на 

вода и емулгирање на мастите доаѓа до полн 

израз. На вака приготвеното месно тесто се 

додава и масното ткиво и мирудиите и се 

продолжува со кутерување. За време на 

кутерувањето се додаваат и лушпи мраз за 

да не дојде до прекумерно покачување на 

температурата на полнежот. Најдобри 

резултати, при иситнувањето на месото, се 

добиваат ако темепературата на месото на 

почетокот на иситнувањето не е повисока од 

2˚C, а на крајот на иситнувањето да не е 

повисока од 15˚C. Масата е готова кога ќе 

добие конзистенција на паста.   

Полнење на замотувачите  
Полнењето на замотувачите е извршено со 

помош на рачна клипна полнилка марка 

TRE SPADE тип 15, V, делукс, Италија 

(Сл.4). Полнењето на колбаси се врши во 

црева коишто можат да бидат природни или 

вештачки. Во овој случај користени се 

вештачки замотувачи, производ на 

NATURIN, GmbH, Германија со дијаметар 

од 24 mm. Овие замотувачи се јадат и 

пропуштаат чад.  

Полнењето се врши на работна маса. 

Цревата од едната страна се заврзани, а од 

другата страна се навлекуваат на цевката и 

се полнат со масата што се регулира со 

рачно вртење на клипниот механизам. 

Понатаму следува врзување на цревото, 

парување во должина од 10 до 15 cm и 

редење на паруваните колбаси на шипки. На 

крај од оваа работна операција шипките се 

редат на колички и се ставаат во уреди за 

термичка обработка. 
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Сл.4 Кутерување Сл.5 Цедење на реновките 

 

 

Термичка обработка  
Термичката обработка се изведува во атмос-

уред производ на фирмата  Хранмеханика, 

Казалнк, Бугарија, тип КВО 1900.  

Таа се состои од следниве операции:  

а) Цедење (просушување);  

б) Топло димење;  

в) Барење.  

 

а) Цедење (просушување)  

Цедењето (Cл.5) има за цел сушење на 

замотувачот на реновките. Доколку се 

внесат на димење реновки кои имаат влажен 

замотувач би се појавиле отстапувања од 

вообичаената боја која му дава лош 

комерцијален изглед на производот. За 

време на цедењето испарува влагата од 

површината на производот и на тој начин се 

постигнува одреден степен на сушење, со 

што се олеснува димењето. Цедењето се 

извршува во работната просторија во 

времетраење од околу 30 минути. Потоа 

реновките се носат во АТМОС-уредот на 

сушење. Температурата на уредот треба да 

се приспособи на дијаметарот на 

производот. Во овој случај е користена 

температура од 55˚C за време од 20 минути. 

б) Топло димење  

Топлото димење е процес на импрегнирање 

на честичките од чадот, кои настануваат при 

непотполно согорување на дрвото или на 

брикетите, врз површината на реновките. 

Како резултат на ова, се менуваат својствата 

и состојбата на замотувачот како и 

површинскиот слој на полнежот под 

замотувачот. Замотувачот и површинскиот 

слој на полнежот огрубуваат, стануваат 

помалку хигроскопни и поотпорни на 

дејството на микроорганзими. Површината 

на реновката добива црвеникаво-кафеава 

боја со златна нијанса. Миризбата и вкусот 

на производот стануваат специфични. 

Механичките и хигроскопните промени, 

како и зголемената отпорност кон 

микроорганизмите се резултат на дејството 

на составните делови на димот врз 

протеините, замотувачот и површинскиот 

слој на полнежот. Од сите состојки на димот 

најголемо значење имаат алдехидите. Како 

резултат на дејството на алдехидите врз 

протеините се намалува бројот на 

хидрофилните центри од кои зависи 

хидрацијата на протеините (Radetić, 2000). 

Појавата на карактеристична боја на 

полнежот зависи од температурата на 

топлото димење.  

Во овој случај е користена температура од 

65˚C во времетраење од 25 минути.  

 

в) Барење  

Барењето има за цел денатурација на 

основните протеини и создавање 

специфична арома и вкус. Со барењето се 

уништуваат и дел од микроорганизмите, 

така што во готовиот производ остануваат 

претежно спорогени облици.  

Температурата на барењето изнесува 80˚C 

за време од 25 минути. Барењето завршува 

кога температурата во центарот на 

реновките изнесува 72˚C.  

Туширање и ладење  
По барењето, откако производот е готов, се 

врши туширање со ладна вода со помош на 

црево за да не дојде до пукање на 

замотувачите (Сл.6). Сето ова се првзема, 

покрај другото, и за да не се појават набори 

низ површината на замотувачите.  

Откако ќе се истушираат, производите се 

цедат, се ладат на собна температура, а 

потоа во фрижидер за одржување на 

температура до 4˚C.
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Сл.6 Туширање на реновките 

 

 

Пакување и складирање  
Производите се пакуваат наредниот ден со 

помош на машина за вакуум- пакување, 

производ на фирмата CROMAT, Хрватска. 

Користени се полиетиленски ќесички, 

производ на фирмата R.Bayer, Германија, со 

димензии 155 x 255 mm. Вакуум-пакуваните 

ќесички се чуваат во фрижидер на 

температура од 0 до 4˚C.  

Органолептички својства на пилешките 

реновки  
Произведените пилешки реновки се 

прикажани на Сликите 7 и 8.  

 

 

  
Сл.7 и Сл.8 Органолептички својства на пилешките реновки 
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Апстракт 
Во овој труд, целта е да се анализира работењето на АД ,,ГД-Тиквеш“ - Кавадарци во текот на 

три последователни години (2008, 2009 и 2010 година), со посебен осврт на показателите на 

финансиското работење. Финансиската анализа има за цел да ги постигне целите и задачите на 

финансиската политика, како донесувањето на најважните одлуки за финансиите, инвестициите 

и за исплатата на дивиденди. Анализата е спроведена преку пресметка на показателите на: 

ликвидност, солвентност, ефикасност, профитабилност, економскиот успех и ефективност во 

работењето. Друштвото остварува висок степен на ликвидност и е солвентно. Показателите на 

ефикасност се прифатливи, но кај овие показатели се бележи пад во текот на 2010 година во 

однос на претходните две години. Показателите на профитабилност покажуваат дека бруто и 

нето-профитната маржа се на доста високо ниво, меѓутоа очигледно е дека коефициентите на 

принос на сопствени средства и принос на сопствен капитал се незадоволителни, бидејќи се 

наоѓаат под нивото кое се смета за минимум или сосема малку над него. Показателите не 

економскиот успех и ефективност во работењето покажуваат дека претпријатието остварува 

позитивен финансиски резултат, со што ја потврдува успешноста во работењето.  

Клучни зборови: финансиска анализа, земјоделско претпријатие, АД ,,ГД-Тиквеш“- Кавадарци.  

 

 

FINANCIAL АNALYSIS OF THE AD,,GD-TIKVES "- KAVADARCI 
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Abstract 
In this paper, the aim is to analyze the operation of AD ,,GD-Tikves”- Kavadarci during the three 

consecutive years (2008, 2009 and 2010 year), with special emphasis on financial performance. 

Financial analysis aims to achieve the aims and objectives of financial policy, as making major 

decisions about finance, investments and dividend payments. The analysis is conducted by calculating 

a number of ratios: liquidity; solvency; efficiency; profitability; economic success and effectiveness of 

the work. The company achieves a high degree of liquidity and is solvent. Indicators of efficiency are 

acceptable, but there is a decline of these indicators during the year 2010 compared to the previous two 

years.Indicators of profitability show that the gross and net-profit margins are quite high, but it is 

obvious that the yield coefficients of own assets and return on equity are unsatisfactory, because they 

are located below the level that is considered the minimum or slightly above it. Indicators of economic 

success and effectiveness of the operation show that the company achieved a positive financial result, 

which confirms the successful operation. 

Keywords: Financial analysis, Agricultural company AD ,,GD-TIKVES”-Kavadarci.  

Вовед  
Ако треба да се констатира од какви делови 

е составен еден сложен предмет или една 

сложена појава и каков однос постои помеѓу 

тие делови, тогаш тие треба да се испитаат 

по пат на нивно расчленување. 

Финансиската анализа е збир на постапки со 

кои се оценува финансиската состојба и 

финансиските резултати од работењето на 

компанијата. При финансиска анализа се 
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врши испитување на финансиската состојба 

на компанијата преку испитување на 

нејзините составни елементи, т.е. одделните 

подрачја кои го отсликуваат финансиското 

здравје на компанијата, искажани преку 

одредени полазатели.  

Во овој труд, целта е да се анализира 

работењето на ,,АД ГД-Тиквеш“ - 

Кавадарци во текот на три последователни 

години (2008, 2009 и 2010 година), со 

посебен осврт на показателите на 

финансиското работење.  

Финансиската анализа има за цел да ги 

постигне целите и задачите на финансиската 

политика, како донесувањето на најважните 

одлуки за финансиите, за инвестициите и за 

исплатата на дивиденди.  

Оваа анализа треба да придонесе во иднина 

да се остварат подобри резултати, преку 

отстранување на негативностите, како и да 

се задржат на позитивностите од 

досегашното работење.  

 

Материјал и метод  
Материјалот за анализа е земен од АД,, ГД-

ТИКВЕШ“ - Кавадарци. Се однесува на 

периодот од 2008 до 2010 година. Основни 

извори на податоци се финансиските 

извештаи (Биланс на состојба и Биланс на 

успех), како и дел од сопствената 

евиденција на друштвото.  

За да се изврши анализата на работење на 

друштвото треба да се испита извршувањето 

на одделните функции: управно-

работодавната, планската, финансиската, 

извршната, евидентната и контролно-

аналитичката.  

Финансиската анализа се однесува на 

финансиската состојба на компанијата во 

одреден перод на време. Како основа за 

анализата ни служат изработените 

финансиски извештаи.  

Во овој труд анализата е насочена кон 

пресметка на најважните показатели, кои се 

од пресудно значење за оценка на 

финансиското здравје и квалитетот на 

работењето на претпријатието во целина.  

Во овој труд се изврши анализа преку 

примена на следниве показатели: 

 

 

 

Показатели на ликвидност  

Ликвидноста (краткорочна солвентност) 

претставува способност на компанијата да 

врши навремена исплата на достасаните 

обврски.  

• Тековна ликвидност - Доколку тековни 

обврски се оние кои се достасуваат во рок од 

една година, тогаш истите би можеле да се 

релизираат од средствата со кои располага 

компанијата и кои се претвораат во пари во 

текот на една година.  

• Овој показател се смета за прифатлив 

доколку тековната ликвидност е поголема 

од 1. Тогаш претпријатието се 

карактеризира како ликвидно. 

Препорачливо е да изнесува приближно 2.  

• Моментна ликвидност - Се пресметува на 

сличен начин со тековната ликвидност, со 

таа разлика што ги зема предвид и залихите 

од обртните средства, односно таа 

претставува способност на компанијата да 
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одговори на достасаните обврски во најкус 

рок. Исто како и тековната ликвидност, и 

овој показател се смета за прифатлив 

доколку изнесува повеќе од 1.  

• Работен (oбртен) капитал - Дел од 

тековните средства кој не се финансира од 

тековните обврски. При пресметка на 

работниот капитал се настојува да се 

остварат позитивен финансиски резултат, со 

што претпријатието би се каракреризирало 

како ликвидно.  

Показатели на солвентност 

(задолженост)  

Солвентноста претставува однос помеѓу она 

што компанијата го поседува и она што го 

должи, односно однос помеѓу вкупните 

средства на компанијата и вкупниот долг.  

• Коефициент на долг/средства (Вкупна 

задолженост) - Прикажува колкав дел од 

вкупните средства на претпројатието е 

финансиран од туѓи извори на капитал.  

• Коефициент на капитал/средства - Мери 

кој дел од вкупните средства е финансиран 

од основачкиот соствен капитал.  

• Коефициент на долг/капитал - Ја споредува 

пропорционалноста на финансиите 

обезбедени од кредиторите со оние 

обезбедени од сопственикот на 

претпријатието.  

Показатели на активност (ефикасност)  

Оваа група показатели има за цел да утврди 

колку ефикасно компанијата ги користи 

средствата со кои таа располага и ја 

извршува својата дејност. Ефикасноста на 

користењето ја изразуваме преку 

остварениот обем на активност со дадена 

маса на средства, при што поголемиот обем 

означува поголем обрт. Коефициентите на 

обрт ја чинат суштината на ова група 

показатели.  

• Коефициент на обрт на средствата - Ја 

покажува општата ефокасност во кори-

стењето на средствата на компанијата.  

• Коефициент на обрт на побарувањата - 

Покажува за колку пати побарувањата се 

трансформираат во пари во текот на 

годината.  

• Просечен период на наплата на 

побарувањата - Покажува за колкав 

временски период компанијата успева да си 

ги наплати побарувањата.  

• Коефициент на обрт на залихите - Го 

покажува обртот на залихите.  

Показатели на профитабилност  

Оваа група показатели дава сумарна 

претстава за ефикасноста во работењето на 

претпријатието, анализирајќи го 

остварениот профит (нето-добивката), од 

релативе аспект.  

• Профитна маржа - Покажува колкава 

добивка се остварува на секоја единица 

остварени приходи од продажбата. 

Разликуваме бруто и нето-профитна маржа.  

• Принос на вкупните средства - Еден од 

клучните показатели, кој при споредбата на 

повеќе компании со различна големина на 

нето-добивката, овозможува да се надмине 

проблемот на различниот обем на 

ангажиран капитал.  

• Принос на сопствен капитал - Овој 

показател ја набљудува нето-добивката како 

резултат што им припаѓа на сопствениците 

и настојува да утврди колкав износ им 

припаѓа ним на секоја единица вложен 

капитал во претпријатието.  

• Показатели на економскиот успех и 

ефективност во работењето на 

претпријатието:  

• Финансиски резултат - Претставува 

разлика помеѓу пазарната вредност на 

производството и вкупните трошоци на 

производство. Доколку добиениот резултат 

е позитивен, односно доколку вредноста на 

производството е поголема од вкупните 

трошоци се остварува добивка, а во 

спротивно би се остварила загуба.  

• Коефициент на економичност - Го 

одразува степенот на корисното дејство на 

трошење на производните фактори во 

производниот процес, т.е. со најмали можни 

трошоци за остварување на најголем можен 

обем на производство, со задржување на 

стандардниот квалитет. Производството се 

смета за економично доколку коефициентот 

на економичност е поголем од 1, односно 

кога е остварена поголема вредност на 

производството од износот на направените 

трошоци.  

• Стапка на рентабилност - Го прикажува 

односот помеѓу добивката (профитот) и 

пазарната вредност на производство. 

Производството се карактеризира како 

рентабилно само доколку се остварува 

позитивен финансиски резултат.  

• Продуктивност на трудот - Покрај 

средствата за производство, човечкиот труд 

е вториот производен фактор. Потрошокот 

на човечки труд се мери во часови или 
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денови работа, а капацитетот се оценува 

според бројот на ангажирани работници.  

 

Резултати од анализата на АД ,,ГД-

ТИКВЕШ“- Кавадарци  
Како појдовна точка за анализата ни служат 

изработените финансиски извештаи (Биланс 

на состојба и Биланс на успех). При 

финансиската анализа следи одредена 

постапка која минува низ следниве чекори:  

1. Дефинирање на целта, односно 

корисникот на анализата;  

2. Утврдување на стандардите за споредба;  

3. Пресметка на показателите;  

4. Донесување заклучоци врз основа на 

пресметаните показатели. 

Показатели на ликвидност  

Бидејќи показателот на тековна ликвидност 

треба да е поголем од 1, заклучуваме дека 

претпријатието има висок степен на 

ликвидност, што значи успева на време да ги 

исплати достасаните обврски. Највисока 

ликвидност претпријатието остварува во 

2010 година, а најниска во 2009 година.  

Добиените вредности со пресметка на 

показателот на моментна ликвидност 

покажуваат дека претпријатието успева да 

ги реализира своите обврски во најкус рок. 

Највисока моментна ликвидност е 

постигната во 2010 година, а најниска во 

2009 година. Од добиените вредности може 

да се заклучи дека во сите три години се 

остваруваат позитивни финансиски 

резултати, при што највисок финансиски 

резултат се остварува во 2010 година, а 

најнизок во 2009 година.  

Врз основа на сите пресметани показатели 

во рамките на ликвидноста, со право 

можеме да изведеме заклучок дека АД ,,ГД-

ТИКВЕШ“- КАВАДАРЦИ успева на време 

да ги реализира своите обрски спрема 

доверителите и покажува висок степен на 

ликвидност. 

 

Табела 1. Показатели на ликвидност на АД„ГД -ТИКВЕШ“ според години 

 2008 2009 2010 

Тековни средства  102.681.571  113.046.902  110.314.427  

Тековни обврски  25.063.850  45.135.863  23.844.782  

Залихи  26.337.156  15.043.322  11.538.688  

Тековна ликвидност  4,09 (>1)  2,5 (>1)  4,6 (>1)  

Моментна ликвидност  3,04 (>1)  2,17 (>1)  4,14 (>1)  

Работен капитал  77.761.667  67.911.039  86.469.645  

 

Показатели на солвентност  

Врз основа на пресметаните коефициенти на 

долг/средства доаѓаме до заклучок дека 

претпријатието се финансира користејќи 

10,84 туѓ капитал во 2008 година, 14,98% туѓ 

капитал во 2009 година и 7,98% туѓ капитал 

во 2010 година. Најголемо учество на туѓ 

капитал има во 2009 година.  

Добиените коефициенти на долг/капитал 

можат да се интерпретираат на следниот 

начин: на секој денар средства обезбеден 

како капитал од сопствениците 

(акционерите), кредиторите доделиле 

0,1216 денари капитал во облик на кредит во 

2008 година, 0,1763 денари во 2009 и 0,0857 

денари во 2010 година. 

 

 

Табела 2. Показатели на солвентност на АД „ГД-ТИКВЕШ“ според години 

 2008 2009 2010 

Вкупно обврски  31.725.233  45.998.040  24.180.410  

Вкупно средства  292.613.682  306.886.489  306.286.653  

Сопствен капитал  260.888.449  260.888.449  282.106.243  

Коефициент долг/средства  10,84%  14,98%  7,89%  

Коефициент капитал/средства  89,15%  85,01%  92,10%  

Коефициент долг/капитал  12,16%  17,63%  8,57%  
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Од добиените резултати од пресметките на 

капитал/средства, забележуваме дека 

89,15% од средствата на претпријатието се 

финансирани од основачкиот (сопствен) 

капитал во 2008, 85,01% во 2009 година и 

92,10% во 2010 година. Најголемо учество 

на сопствениот капитал во вкупните 

средства има во 2010 година. 

 

 

 

 
 

Показатели на ефикасност (активност)  

Врз основа на пресметаните вредности на 

коефициентот на обрт на вкупните средства 

доаѓаме до заклучок дека компанијата 

остварува 0,72 денари приходи од продажба 

од секој денар средства со кои ја извршува 

својата дејност (2008 година), потоа 0,62 

денари приходи од продажба (2009 година) 

и 0,47 денари приходи од продажба (2010 

година). Забележуваме пад на коефициентот 

на обрт на вкупните средства од 2008 до 

2010 година, што еквивалентно значи и 

намалување на приходите од продажба со 

секој денар средства од година в година. 

Претпријатието треба да настојува да го 

зголеми коефициентот на обрт на средствата 

во иднина.  

Коефициентот на обрт на побарувањата 

покажува дека побарувањата за 4,94 пати 

(2008 година), 2,51 пати (2009 година) и 1,70 

пати (2010 година) се трансформираат во 

парични средства во текот на годината. Исто 

така, се забележува намалување на 

коефициентот на обрт на побарувањата од 

година в година, при што најмал 

коефициент е добиен во 2010 година.  

Кај коефициентот на обрт на залихите се 

забележува најголем пораст во 2010 година 

во однос на претходните две 

години.нПросечниот период на наплата на 

побарувањата е особено долг во сите три 

години и се забележува значително 

зголемување на овој период во 2010 година, 

во однос на 2009 и 2008 година.  

Врз основа на сите овие податоци во Табела 

3. можеме да заклучиме дека компанијата во 

текот на анализираниот период го намалува 

приходот од продажба и тоа од 0,72 денари 

во 2008 година до 0,47 денари во 2010 

година. Од друга страна, го зголемува 

просечниот период на наплата на 

побарувањата од 103 дена во 2008 година до 

214 дена во 2010 година. 

Табела 3. Показатели на ефикасност на АД „ГД-ТИКВЕШ“ според години 

 2008  2009  2010  

Приходи од продажба  206.574.622  186.122.519  146.840.622  

Просечни вкупни средства  285.777.798  299.750.085  306.586.571  

Просечни побарувања од купувачи  41.813.350  74.059.499  86.223.053  

Трошоци на продадени производи  193.135.567  167.169.988  145.991.743  

Просечни залихи  25.837.288  20.690.239  13.291.005  

Коефициент на обрт на средства  0,72  0,62  0,47  

Коефициент на обрт на побарувањата  4,94  2,51  1,70  

Коефициент на обрт на залихите  7,47  8,07  10,98  

Просечна наплата на побарувањата  103,3 дена  144,2 дена  214,7 дена  

Просечно врзување на средства во залихи  48,8 дена  45,2 дена  33,2 дена  
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Показатели на профитабилност  

Добиените показатели за бруто-профитната 

маржа и нето-профитната маржа се добри, 

односно тое покажуваат дека компанијата 

од секој денар приходи од продажба 

остварува 0,0747 денари оперативна и 

0,0665 денари нето-добивка (2008), 0,1093 

денари оперативна и 0,1079 денари нето-

добивка (2009) и 0,0088 денари оперативна, 

а 0,0080 денари нето-добивка (2010). 

Забележуваме намалување на бруто и нето- 

профитната маржа во 2010 година во однос 

на 2009 година.  

Показателите на принос на вкупните 

средства не се многу задоволителни. Како 

минимум задоволително ниво на приносот 

на вкупните средства се смета околу 5%, а 

компанијата остварува 4,81% принос на 

секој вложен денар во средствата во 2008 

година, во 2009 година има мало 

подобрување на приносот на вкупни 

средства, а во 2010 година се забележува 

забележителен пад на овој принос и е многу 

понизок за разлика од претходните две 

години.  

Показателите на приниос на сопствениот 

капитал исто така се незадоволителни. Како 

минимум задоволително ниво на принос на 

сопствен капитал се смета околу 10%, а 

компанијата остварува многу помалку од 

тоа ниво, односно од 5,41% во 2008 година 

се зголемува за мал процент, односно 7,69% 

во 2009 година и во 2010 година повторно 

значително намалување на приносот на 

сопствен капитал, односно приносот од 

секој вложен денар во акциите на оваа 

компанија и тоа дури на 0,43%, што 

претставува незадоволително ниво. 

 

Табела 4. Показатели на профитабилност на АД „ГД-ТИКВЕШ“ според години 

 2008 2009 2010 

Оперативна добивка  15.443.693 20.344.602 1.299.333 

Нето – добивка  13.749.672 20.085.692 1.188.968 

Приходи од продажба  206.574.622 186.122.519 146.840.622 

Просечни вкупни средства  285.777.798 299.750.085 306.586.571 

Просечен сопствен капитал  254.013.613 260.888.449 271.497.346 

Бруто – профитна маржа  7,47% 10,93% 0,88% 

Нето – профитна маржа  6,65% 10,79% 0,80% 

Принос на вкупните средства  4,81% 6,70% 0,38% 

Принос на сопствениот капитал 5,41% 7,69% 0,43% 

 

Показатели на економскиот успех и 

ефективност  

Врз основа на пресметаните резултати 

доаѓаме до заклучок дека претпријатието 

остварува позитивен фиинансиски резултат 

во сите три години. Во текот на 2010 година 

е забележано маркантно намалување на 

добивката во однос на 2008 и 2009 година.  

Исто така, коефициентите на економичност 

изнесуваат повеќе од 1, што е знак дека 

производството е економично. Во 2010 

година доаѓа до изедначување на пазарната 

вредност на производство и трошоците на 

производство, при што коефициентот на 

економичност изнесува точно 1.  

Резултатите од пресметаните вредности на 

стапката на рентабилност ни покажуваат 

дека средствата на претпријатието 

пораснале од 7,40% во 2008 до 10,84% во 

2009 година, што значи дека на секои 

вложени 100 денари во 2008 година се 

остварува добивка (профит) од 7,40 денари 

и 10,84 денари добивка во 2009 година, што 

е доста добро. Меѓутоа, стапката на 

рентабилност е доста намалена во 2010 

година и изнесува само 0,88%, што значи 

дека на секои вложени 100 денари се 

остварува профит од само 0,88 денари, што 

е многу малку.  

Показателите на продуктивност на трудот 

покажуваат мало намалување на бруто-

продуктивноста на трудот и тоа најмали 

вредности се добиени повторно во 2010  

година (0,03). Исто така, се забележува 

намалување на показателот на нето- 

продуктивност на трудот во 2010 година во 

однос на 2008 и 2009 година.  

Како резиме на вредностите пресметани во 

Табела 5 можеме да согледаме дека 

претпријатието ги достигнува сите 

поставени движења на показателите на 

економичност, рентабилност, 

продуктивност на трудот и остварува 

позитивен финансиски резултат од 
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работењето. Во текот на анализираните три 

години (2008, 2009 и 2010 година) бележи 

раст, но и мал пад, но сепак остварува 

позитивен финансиски резултат. Со тоа ја 

потврдува успешноста во работењето.  

Од сите направени пресметки до сега, 

можеме да изведема заклучок дека 

преатпријатието остварило најдобри 

резултати во 2009 година, потоа следува 

2008 година, а во 2010 година постојано 

бележи пад на пресметаните вредности, што 

значи дека 2010 година била најкритична за 

ова претпријатие. Претпријатието во иднина 

треба да се стреми да ги задржи сите 

позитивности кои се споменати и да 

настојува да ги намали или потполно да ги 

елиминира сите негативности што се 

поврзани со неговото работење и кои можат 

да доведат до негативни ефекти. 

 
Табела 5. Показатели на економскиот успех и ефективност на АД „ГД- ТИКВЕШ“ според години 

 2008 2009 2010 

Пазарна вредност на производство  208.579.260  187.514.590  147.291.076  

Трошоци на производство 193.135.567  167.169.988  145.991.743  

Добивка  15.443.693  20.344.602  1.299.333  

Плати 42.906.148  43.085.063  39.058.736  

Финансиски резултат  15.443.693  20.344.602  1.299.333  

Коефициент на економичност  1,07 (0,92)  1,12 (0,89)  1,00 (1,00)  

Стапка на рентабилност  7,40%  10,84%  0,88%  

Продуктивност на трудот (бруто)  4,86  4,35  3,77  

Продуктивност на трудот (нето) 0,35  0,47  0,03  

 

Заклучок  
Анализата на работењето и финансиската 

анализа претставуваат обемни испитувања 

на целокупното работење и финансиската 

состојба на претпријатието, со цел да се 

увидат позитивностите од работењето и да 

се овозможи нивно задржување во иднина, 

како и да се откријат негативностите кои 

треба да се намалат или целосно да се 

елиминираат во идниот период. Основни 

материјали кои се користат при овие 

анализи се изработените извештаи од страна 

на претпријатијата. Во овој труд беа 

употребени два извештаја ( Биланс на 

состојба и Биланс на успех) за 2008, 2009 и 

2010 година, како и дополнителни 

материјални од претпријатието. Друштвото 

остварува висок степен на ликвидност, 

солвентно е, што значи има мало учество на 

туѓ капитал во однос на вкупните средства. 

Показателите на ефокасност се прифатливи, 

но кај овие показатели се бележи пад во 

текот на 2010 година во однос на 

претходните две години. Просечниот 

период на наплата на побарувањата на 

друштвото е прилично долг, при што, секако 

треба да се земе предвид и природата на 

процесот на работа во самата компанија. 

Показателите на профитабилност 

покажуваат дека бруто и нето-профитната 

маржа се на доста добро ниво, меѓутоа 

очигледно е дека коефициентите на принос 

на сопствени средства и принос на сопствен 

капитал се незадоволителни, бидејќи се 

наоѓаат под нивото кое се смета за минимум 

или сосема малку над него. Показателите на 

економскиот успех и ефективност во 

работењето покажуваат дека претпријатието 

остварува позитивен финансиски резултат, 

со што ја потврдува успешноста во 

работењето. Производството е економично, 

бидејќи во сите три години коефициентот на 

економичност е повисок од 1. Стапката на 

рентабилност ни покажува дека средствата 

на претпријатието пораснале во 2009 година 

во однос на 2008 година, меѓутоа во 2010 

година се бележо значително намалување на 

средствата на претпријатието. Исто така, 

забележано е и намалување на нето и бруто-

продуктивноста, при што најмали вредности 

се добиени во 2010 година. Врз основа на 

сите пресметани податоци, најголемо 

намалување на сите вредности е забележано 

во 2010 година, која била најкритична од 

сите анализирани години, каде што има и 

маркантно намалување на добивката во 

однос на 2009 и 2008 година. Како резиме на 

горенаведеното можеме да констатираме 

дека АД ,,ГД- ТИКВЕШ“ треба да настојува 

да ги задржи сите добри страни на 

работењето и да се насочи кон подобрување 

на сите лоши страни кои во иднина можат да 

го нарушат деловното работење на 

претпријатието.  
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Апстракт 
Грозјето како суровина е погодно за сушење, бидејќи има голема содржина на суви материи и 

шеќери. Како материјал за работа го користевме грозјето од сортата рали одгледувана во 

гевгелиското виногорје. Грозјето од сортата рали по боја е црвено и спаѓа во групата бессемени 

сорти. Кај нас е внесена во 2003 година и сè уште е во фаза на испитување. Грозјето беше берено 

во втората половина од август, во фаза на полна технолошка зрелост, кога плодовите го 

постигнуваат максималното количество шеќери. Целта на нашето истражување беше да се 

утврдат разликите во хемискиот состав меѓу свежо и суво грозје, а во зависност од 

преттретманите. Пред сушењето на грозјето се извршени два преттретмана (со аскорбинска 

киселина и со натриумхидроген карбонат). По соларното сушење, извршена е хемиска анализа 

на свежото и сувото грозје. Содржината на фруктоза во свежото грозје изнесуваше 9,05%, а кај 

соларно сушеното грозје највисока содржина (31,65%) имаше кај варијантата М2. Содржината 

на глукоза во свежото грозје изнесуваше 7,35%, а кај соларно сушеното грозје највисока 

содржина утврдивме кај варијантата М2 (32,945%). Во свежото грозје содржината на витамин С 

изнесуваше 26,42 mg/100 g, а кај соларно сушеното грозје варијантата М1 се одликуваше со 

највисока содржина на витамин С (42,18 mg/100 g). Со органолептичката анализа утврдено е 

дека мирисот, вкусот и бојата се својствени за сушеното грозје, а истото се карактеризираше со 

добра структура. Врз основа на добиените резултати од хемиската и органолептичката анализа 

грозјето од сортата рали го препорачуваме за добивање квалитетно сушено грозје.  

Клучни зборови: соларно сушење, грозје, шеќери, витамин С  

 

THE INFLUENCE OF PRE-TREATMENTS ON SOLAR DRUED GRAPE QUALITY  
 

Monika Stojanova  

Faculty of agriculture science and food, Skopje  

Department: Food quality and safety  

еmail:stojanova.monika@yahoo.com  

Abstract 
Grape as a raw material is very suitable for drying, because of the high content of dry matter and sugars. 

In this research was used grape variety rali grown in Gevgelija vineyard region. The grape variety rali 

is seed free and has red color. In Macedonia it is entered in 2003 and still is in the exploratory stage. 

The grape was harvested at the end of August, in full technological maturity, when the fruits were 

reached with maximum amount of sugars. The aim of our examination was to determine differences of 

the chemical composition between fresh and solar dried grapes, depending on pre-treatment. Before 

drying the grapes were pre-treated (with ascorbic acid and sodium hydrogen carbonate). After drying, 

chemical analyses was performed of fresh and dried grape. The content of fructose in fresh grape was 

9.05 %, and in dried grape the highest content (31.65 %) was in variant M2. The content of glucose in 

fresh grape was 7.35 %, and in dried grapes the highest content was found in variant M2 (32.945 %). 

Fresh grape content of vitamin C was 26.42 mg/100g, and in dried grapes the M1 variant had the highest 

content of vitamin C (42.18 mg/100g). With sensory analysis was found that the smell, taste and color 

were typical of dried grapes, and it has a good structure. According to the results of performed analysis, 

the grape variety rali can be recommended for obtaining quality dried grapes.  

Key words: solar drying, grape, sugars, vitamin C  
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Вовед  
Виновата лоза припаѓа на фамилијата 

Vitaceae, род Vitis. Има широк ареал на 

распространетост во светот и се одгледува 

на сите континенти. Значењето на виновата 

лоза е поради нејзиниот плод – горзјето, кое 

претставува многу значаен, хранлив, 

диетален и лековит производ. Се смета дека 

kg грозје задоволува 30% од потребното 

вкупно количество дневна енергија за 

човекот. Килограм грозје според 

калоричноста одговара на 1,190 g компири, 

1,105 ml млеко, 387 g месо или 227 g леб. 

Грозјето содржи големи количества шеќер, 

глукоза и фруктоза кои се лесно достапни за 

човечкиот организам. Во грозјето се 

присутни голем број органски киселини, а 

најмногу се застапени винската, јаболкова и 

лимонската киселина. Динамиката на 

шеќерите и киселините е од посебен 

интерес, како за преработка на грозјето, исто 

така и за консумација во свежа состојба. 

Содржи голем број минерални материи, K, 

Ca, Na, Mg, P, S, Fe, B, Mn, Zn, Cu и др.. 

Грозјето содржи и витамини од групите А, 

В, С, Е и Р, ароматични материи, танински 

материи и др.. Присуството на киселините 

во одреден сооднос во грозјето, имаат 

значајна физиолошка улога за човечкиот 

организам. Малото количество азотни 

материи во сокот од грозјето, 

незначителната содржина на хлориди и 

отсуството на масти, му даваат специјална, 

диетална улога. Освен во свежа состојба 

грозјето се користи и за преработка во вино, 

како и за разни безалкохолни пијалaци.  

Грозјето спаѓа во групата овошје кое е многу 

погодно за сушење бидејќи има голема 

содржина на суви материи и шеќери, поради 

што лесно се суши и одржува. За сушење 

најпогодни се белите бессемени сорти. 

Сушењето на грозјето трае додека 

содржината на водата не достигне од 10 до 

15% (Гордана Никетиħ Алексиħ, 1994). 

Употребата на сувото грозје постои уште од 

античко време. Постојат историски 

податоци дека сувото грозје за прв пат било 

произведено во Персија и Египет во 2000 

г.п.н.е. и за прв пат се спомнува во Стариот 

завет. За неговата употреба говорат и 

фреските од праисторијата кои покажуваат 

дека сувото грозје се консумирало и 

користело како украс во медитеранскиот 

реон во Европа во текот на таа ера. Сувото 

грозје било почитувано и од страна на 

Римјаните кои го користеле во процесот на 

размена на производи и како награда на 

победниците на спортските натпревари. Од 

таму процесот на сушење на грозје почнува 

да се шири низ целиот свет.  

Иако првите лозови насади во Европа биле 

подигнати помеѓу 900 и 120 г.п.н.е. во 

јужниот дел на Шпанија, Грција и Персија, 

но дури во 14 век сувото грозје станува 

важен дел од европската кујна (Христов П., 

2002).  

Грозјето од сортата рали е црвено по боја и 

припаѓа во групата на бессемени сорти која 

води потекло од Австралија. Распространета 

е во јужна Африка. Кај нас е интродуцирана 

во 2003 година и сè уште е во фаза на 

испитување. Спаѓа во групата на рани сорти 

која се одликува со задоволителен изглед и 

вкус. Грозјето од оваа сорта се 

карактеризира со ниска содржина на 

киселини, а висока содржина на шеќери. 

Зрното е округло со маса од 4 до 5 g. 

Лушпата е дебела, црвено обоена со 

потемни и посветли нијанси. Месото е 

цврсто, `рскаво и без семки. Гроздот е 

средно голем со цилиндрично издолжена 

форма, во основата малку проширен со маса 

од 300 до 350 g. Зрелото грозје може подолго 

да остане на лозата. Се одликува со добра 

транспортабилност. Грозјето од сортата 

рали се бере во временски период помеѓу 20 

август и 30 септември (Божиновиќ З., 2005).  

 

Материјал и метод  
Во нашите истражувања, како материјал за 

работа го користевме грозјето од сортата 

рали одгледувано во гевгелиското 

виногорје. Гроздовите беа берени на крајот 

од август 2011 година, а во фаза на полна 

технолошка зрелост, кога плодовите го 

постигнуваат максималното количество 

шеќери. Беше извршено соларно сушење на 

грозјето во ерменска сушница. При тоа беа 

применети два преттретмана. Со тоа беа 

добиени три варијанти и тоа: М1 – 

контролна (нетретирана) варијанта, 

варијанта М2 кај која преттретманот беше 

извршен со аскорбинска киселина и 

варијанта М3 кај која преттретманот беше 

извршен со натриум хидрогенкарбонат.  

Во лабораториски услови беше извршена 

хемиска анализа како на свежото, така и на 

сувото грозје. Хемиските анализите се 

извршени во три повторувања, а како краен 
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резултат е земена просечната вредност од 

трите проби.  

Беа извршени следниве испитувања:  

• содржина на вкупни суви материи, 

определени со сушење на материјалот во 

сушилница на температура од 105°С;  

• содржина на влага добиена со пресметка 

кога од 100% ќе се одземе % на вкупни 

суви материи;  

• содржина на вкупни киселини, определени 

според методот на неутрализација со 0,1 

М-раствор од NaOH ,во присуство на 

индикатор 1% раствор фенол фталеин;  

• содржина на глукоза и фруктоза 

определени по HPLC-метод;  

• содржина на витамин С, определена 

според метод на Tillmans кој се базира врз 

редокс-реакцијата меѓу L-аскорбинска 

киселина и органската боја 2,6 дихлорфенол 

индофенол.  

 

  
Сл. 1 и 2. Грозје од сортата рали 

 
Сл. 3. Ерменска сушилница 

 
Сл. 4 и 5. Сушење на грозјето од сортата рали во ерменска 

сушилница 

 

Резултати и дискусија  
Свежото и сушеното грозје се 

карактеризираат со голема нутритивна 

вредност. Сувото грозје содржи големо 

количество шеќери од кои најзастапени се 

глукозата и фруктозата кои се голем извор 

на енергија. Богатата содржина на 

витамини, аминокиселини и минерали 

овозможува полесна апсорпција на 

протеините во човековиот организам. 

Сувото грозје исто така содржи калиум и 

магнезиум кои вршат редукција на 

киселините и помагаат во нивната 

неутрализација.  

Во Таб. 1 се изнесени резултатите од нашите 

истражувања од хемиската анализа на 

свежото и сувото грозје од сортата рали.  
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Табela 1. Хемиска анализа на свежо и суво грозје од сортата рали 

Испитувана компонента  Свежо грозје 

од сортата рали  

Суво грозје од 

сортата рали M1  

Суво грозје од 

сортата рали M2  

Суво грозје од 

сортата рали M3  

Суви материи %  23,8  80,74  80,58  80,12  

Влага %  76,2  19,26  19,42  19,88  

Фруктоза  9,05  29,077  31,657  30,467  

Глукоза  7,35  30,425  32,945  31,586  

Вкупни киселини изразени 

преку винска киселина %  

0,428  0,54  0,52  0,49  

рН  3,88  /  /  /  

Витамин С (mg/100 g)  26,42  42,18  39,92  36,67  

 

Од добиените резултати за хемиската 

анализа на свежото и сувото грозје од 

сортата рали може да се констатира дека 

постои разлика во содржината на сите 

испитувани параметри. Имено, кај трите 

варијанти на соларно сушено грозје е 

добиена повисока содржина на сите 

испитувани параметри во однос на свежото 

грозје. Тоа се должи поради испарувањето 

на водата во текот на сушењето со што доаѓа 

до зголемување на концентрацијата на 

хранливите материи.  

Содржината на суви материи во свежото 

грозје изнесува 23,8%. Највисока содржина 

на суви материи (80,74%) е утврдена кај 

варијантата соларно сушено грозје без 

преттретман - контрола (М1). Зголемениот 

процент на суви материи во сувото грозје е 

резултат на испарувањето на водата од 

внатрешноста на зрното.  

Содржината на влага како во свежото така и 

во соларно сушеното грозје е во корелација 

со сувите материи. Кај свежото грозје 

влагата е со застапеност од 76,2%, а 

највисока содржина на суви материи 

(19,42%) е утврдено кај сувото грозје од 

варијантата М3.  

Како резултат на разложувањето на 

полисахаридите (сложени јаглехидрати) се 

зголемува присуството на моносахаридите и 

тоа: содржината на фруктоза од 9,05% кај 

свежиот плод се зголемува на 31,657% кај 

сувото грозје од варијантата М2. 

Содржината на глукоза од 7,35% кај 

свежиот плод се зголемува на 32,945% кај 

сувото грозје од варијантата М2.  

Содржината на вкупни киселини е изразена 

преку винска киселина во проценти и е 

пониска кај свежото грозје во однос на 

содржината на вкупни киселини во сувото 

грозје. Од податоците може да се констатира 

дека во свежото грозје содржината на 

вкупни киселини изнесува 0,428%, а во 

сувото грозје највисока содржина (0,54%) 

има кај варијантата М1.  

рН вредноста беше анализирана само кај 

свежото грозје од сортата рали и истата 

изнесува 3,88 што претставува кисела 

средина.  

Во однос на содржината на витамин С 

утврдивме дека сувото грозје е дека овој 

начин на конзервирање на грозјето за подолг 

временски период е сосема погоден. Имено, 

содржината на витамин С во свежото грозје 

изнесува 26,42 mg/100 g плод, а кај соларно 

сушеното грозје највисока содржина (42,18 

mg/100 g плод) има кај варијантата М1.  

Со органолептичка анализа беа оценети 

бојата, мирисот, вкусот и структурата на 

сушеното грозје. При истата анализа е 

утврдено дека мирисот, вкусот и бојата се 

својствени за сушеното грозје, а истото се 

карактеризираше со добра структура.  

Од изнесениве податоци може да се 

констатира дека грозјето од сортата рали е 

погодно за соларно сушење бидејќи 

неговиот хемиски состав по сушењето не се 

променува во негативен правец. Имено, 

грозјето се одликува со значајни позитивни 

карактеристики и богат хемиски состав.  

 

Заклучок  
Врз основа на добиените резултати од 

хемиските анализи на свежото и соларно 

сушеното грозје од сортата рали, како и 

органолептичките карактеристики, можат 

да се донесат следниве заклучоци:  

• грозјето спаѓа во групата овошје кое е 

многу погодно за сушење поради 

големата содржина на суви материи и 

шеќери, како и поради лесното 

одржување за време на неговото 

складирање и чување сè до крајната 

реализација;  
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• кај трите варијанти на соларно сушено 

грозје e добиена повисока содржина на 

сите испитувани параметри во однос на 

свежото грозје;  

• содржината на суви материи беше пониска 

во свежото грозје каде што изнесуваше 

23,8% во однос на сувото грозје каде 

што изнесуваше 80,74% кај варијантата 

М1;  

• содржината на вкупни киселини беше 

повисока кај сувото грозје и изнесуваше 

0,54% кај варијантата М1, а кај свежото 

грозје изнесуваше 0,42%;  

• по сушењето, содржината на шеќери 

(фруктоза и глукоза) беше зголемена и 

истата изнесуваше 31,657% фруктоза и 

32,945% глукоза кај варијантата М2;  

• највисока содржина на витамин С (42,18 

mg/100 g плод) има кај варијантата М1 

која ја препорачуваме за понатамошна 

примена;  

• органолептичките карактеристики се 

својствени за сушеното грозје кое 

поседува пријатен вкус, мирис и 

соодветна структура.  

Врз основа на изнесените заклучоци може 

да се донесе следниоv општ заклучок:  

Грозјето од сортата рали се препорачува за 

добивање квалитетно сушено грозје.  
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КАЛИРАЊЕ НА ЈАБОЛКОТО ПРИ ЧУВАЊЕ ВО ОБИЧНИ 

ПЛОДОЧУВАЛИШТА ВО ЗАВИСНОСТ ОД СОРТАТА  

Ефтим Петковски  

Факултет за земјоделски науки и храна  

насока : Овоштарство  

Апстракт 
Јаболкото е водечки овошен вид во Р. Македонија.Освен сортиментот (повеќе од 65% ајдаред), 

значаен проблем заради несоодветниот начин на чување е и калото. Со правилно чување, се 

намалуваат губитоците, а истовремено се одржува квалитетот на плодовите. Истражувањето 

беше спроведено во периодот од 2010 до 2012 година. Во истражувањето беа вклучени шест 

сорти јаболка (златен делишес, редчиф, муцу, грени смит, чадел и ајдаред), поставени во обично 

плодочувалиште. Мерењето на масата на плодовите започна на 25 октомври и траеше до 25 

април. Плодовите беа пакувани на два начина: плодовите беа директно поставени во дрвени 

гајби и плодовите беа пакувани во зип-ќеси, а потоа ставени во гајба. Мерењето на масата и 

утврдувањето на губитоците се вршеше на секои 15 дена. Секоја сорта има своја специфичност 

во однос на долготрајноста и зачувувањето на квалитетот и квантитетот. Плодовите од сортата 

грени смит кај двете варијанти, се со најдолго време на чување и најмали загуби, додека пак 

најголема загуба кај првата варијанта има кај сортите златен делишес и редчиф, односно муцу 

кај втората варијанта. Сортата ајдаред има мало кало, или најдобро се чува во обични 

плодочувалишта и тоа е една од причините поради кои оваа сорта е најзастапена во Преспа.  

Клучни зборови: јаболко, сорта, кало, пакување, плодочувалиште, чување.  

 

ABATEMENT AT APPLE DURING STORAGE IN ADAPTED WAREHOUSES 

DEPENDING ON THE VARIETY  

Eftim Petkovski  

Faculty of agriculture science and food, Skopje  

Department: Fruit Growing  

Abstract 
Apple is the leading fruit species in the Republic of Macedonia. Apart assortments (more than 65% is 

idared), a significant problem due to inadequate storage conditions is the abatement. With proper 

storage, the losses are reduced, and the quality of the fruits is maintained. The survey was conducted in 

the period from 2010 to 2012. In the survey were included six varieties of apples (Golden Delicious, 

Red chif, Mutsu, Granny Smith, Chadel, Idared), set in adapted warehouse.The measurement of the 

fruits weight began on October 25 and lasted until April 25. The fruits were packed in two ways. First 

the fruits where directly set in wooden crates.Second the fruits were packed in zip bags and then placed 

in a crate. The measurement of the mass and determining losses were carried out every 15 days. Each 

variety has its own specificity in terms of sustainability and preservation of quality and quantity. The 

fruits of the variety Granny Smith in the two variants, have the longest storage time and fewest losses, 

while the biggest loss in the first variant is among the varieties Golden Delicious and Red chif or Mutsu 

in the second variant. The variety Idared has least abatement, or is best kept in adapted warehouse and 

that is one of the reasons why this variety is mostly represented in Prespa.  

Keywords: apple, variety, abatement, packaging, storage.  

Вовед  
Јаболкото е водечки овошен вид во Р. 

Македонија, со годишно производство од 

околу 80 000 тони (FAO Database 2011). 

Освен сортиментот (повеке од 65% ајдаред, 

(Кипријановски и сор. 2004)), значаен 

проблем заради несоодветниот начин на 

чување е и калото.  

На квалитетот и трајноста на плодовите, 

особено кај јаболкото големо влијание има 
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времето, начинот на берба и пред сè 

манипулацијата со плодовите.  

Задача на плодочувалиштата е да обезбедат 

зачувување на морфолошките и 

биохемиските особини на плодовите. Со 

правилно чување, се намалуваат 

губитоците, а истовремено се одржува 

квалитетот на плодовите.  

Не се препорачува берба на незрели плодови 

од јаболка затоа што тие сè уште не 

акумулирале доволно хранливи материи.  

Кај ваквите плодови дишењето и 

метаболитичките процеси се интензивни, 

резултирајќи со големи загуби на органски 

материи и вода. Во текот на чувањето 

плодовите лошо созреваат и тие стануваат 

осетливи на болести. И премногу зрелите 

плодови се лоши во поглед на хранливите 

материи, и тоа поради тековните 

метаболитички процеси и разградувањето 

на органските материи. Ваквите плодови 

пократко време се чуваат, а во текот на 

чувањето низ површината на плодовите 

може да се појават темни пеги. Најдобри 

плодови за чување се оние кои ја достигнале 

својата технолошка зрелост, но не и 

биолошка зрелост, затоа што нивното 

созревање е бавно и подолго време може да 

се чуваат.  

Kader (1985) истакнува дека губитоците во 

количество и квалитет кај хортикултурните 

производи (меѓу кои спаѓаат и плодовите од 

јаболкото) настануваат од бербата па сè до 

потрошувачката, и дека тие во развиените 

земји изнесуваат од 5 до 25%. Додека кај 

земјите во развој губитоците се многу 

поголеми.  

Денес најголеми количества јаболко се 

чуваат во ладилници со нормална атмосфера 

(NA) и во ладилници со контролирана 

атмосфера (CA).  

Во последниве неколку години, 

контролираната атмосфера е усовршена и се 

воведени нови системи:  

• LO – Low Oxygen (мало количество 

кислород);  

• ULO – Ultra Low Oxygen (премногу мало 

количество кислород);  

• RKA – Rapid Controlled Oxygen (брзо 

воспоставување на контролирана 

атмосфера);  

• LE – Low Ethylene (мало количество 

етилен);  

• ILOS – Initial Low Oxygen stressing 

(иницијално ниска содржина на 

кислород).  

Höhn (1988) истакнува дека поволни услови 

за чување на плодовите од јаболкото владеат 

во ладилници со нормална атмосфера (NA) 

и во ладилници со контролирана атмосфера 

(CA), кои содржат мали количества етилен 

(LE). Премногу зрелите јаболкови плодови 

не се погодни за чување во ULO ладилнци, 

затоа што 4 – 7 дена по нивното 

пренесување на нормална атмосфера, тие 

започнуваат да се распаѓаат. За да се 

минимизира овој процес, плодовите може да 

се третираат со пчелин восок или со 

калциум (Juhnevica et al., 2009). 

Препорачаните услови за чување на 

јаболкото се температура од -1 °C до 4°C и 

влажност на воздухот од 90 до 95%, во 

зависност од сортата.  

Во моментов во преспанскиот производен 

регион, најголем дел од плодочувалиштата 

се адаптирани магацински простории и 

неопходно е инвестирање во ладилници со 

контролирана атмосфера.  

 

Материјал и метод на работа  
Истражувањето беше спроведено во 

периодот од 2010 до 2012 година, во Село 

Долна Бела Црква – Ресен. Во 

истражувањето беа вклучени шест сорти на 

јаболка (златен делишес, редчиф, муцу, 

грени смит, чадел и ајдаред), поставени во 

обично плодочувалиште.  

Златен делишес – Во ладилници со 

контролирана атмосфера на температура од 

0 до 2°C и релативна влажност на воздухот 

од 90% може да се чува до јуни.  

Ајдаред – Во обични плодочувалишта на 

температура од 1◦C се чува до крај на април, 

додека во ладилници со контролирана 

атмосфера на температура од 1,5°C се чува 

до крај на јуни. Зимска сорта на јаболко.  

Грени смит - Се бере втора половина на 

октомври, плодовите се чуваат до мај – јуни 

(Gvozdenović i Davidović, 1987). Зимска 

сорта на јаболко.  

Чадел – Се бере во трета декада на 

септември. Зимска сорта.  

Муцу – Во обични плодочувалишта се чува 

до јануари, додека во ладилници со 

контролирана атмосфера на температура од 

2°C до крај на мај (Gvozdenović i Davidović, 

1987).  
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Редчиф – Зрее 5 – 10 дена пред златен 

делишес. Карактеристично за оваа сорта е 

тоа што вкусот на плодот се подобрува по 

долго чување во ладилници.  

Плодовите беа пакувани на два начина.  

1. Плодовите беа директно поставени во 

дрвени гајби;  

2. Плодовите беа пакувани во зип-ќеси, а 

потоа ставени во гајба.  

Поставувањето на плодовите се вршеше во 

нивната физиолошка зрелост. Мерењето на 

масата започна на 25 октомври и траеше до 

25 април. При секој од двата начина на 

чување на плодовите, имаше по три 

повторувања и нивната маса изнесуваше 

околу 10 kg. Мерењето на масата, и 

утврдувањето на губитокот е правено на 

секои 15 дена. Мерењето на масата се 

вршеше со техничка вага до две децимали.  

Воедно во плодочувалиштето покрај 

мерењето на масата, се вршеше и мерење на 

температурата и влажноста на воздухот. 

Температурата се мереше со живин 

термометар, а влажноста на воздухот со 

хигрометар.  

 

Резултати и дискусија  
Врз загубите по бербата на плодовите 

влијаат надворешни и внатрешни услови. 

Од надворешните услови, температурата и 

релативната влажност во периодот по 

бербата се меѓу најзначајните фактори кои 

влијаат врз особините на јаболкото (LeBlanc 

et al., 1996), кои пак се одразуваат врз 

цврстината на плодот, сочноста, загубата на 

тежина, pH, содржината на растворливи 

цврсти материи (SSC), и други 

квалитативни параметри (Tu et al., 2000). 

Врз чувањето на јаболкото големо влијание 

има влажноста на воздухот, температурата, 

составот на атмосферата, степенот на 

оштетеност на плодовите, како и степенот 

на инфекција од микроорганизмит 

(Thompson, 2003). Во текот на чувањето се 

јавуваат неколку типови на загуба кај 

плодовите: загуба на вода, загуба на 

јаглехидрати, загуба на витамини и други 

минерални материи, физички загуби поради 

инфекција од болести и штетници, загуби во 

квалитетот поради физиолошки наруш 

увања (Thompson, 2003). Плодовите од 

јаболка се живи и се подложни на 

непрекинати промени по бербата 

(Mišić,1994).  

Квалитетот и трајноста на плодовите од 

јаболко зависи од различни биолошки 

фактори во текот на производството и 

чувањето (Mišić,1994).  

Генетските особини на сортата се 

најзначајни за квалитетот и трајноста на 

плодовите од јаболкото.Од интензитетот на 

дишење во најголема мерка зависи 

квалитетот и трајноста на овошјето. 

Чувањето на овошјето е добро само ако се 

обезбедат услови кои интензитеот на 

дишење го сведуваат на минимум 

(Mišić,1994).  

Продукцијата на етиленот варира во 

зависност од сортата. Главно, кај раните 

сорти се јавува зголемена продукција на 

етилен, поради што и многу побрзо 

созреваат, додека кај доцните сорти 

продукцијата на етиленот е многу помала и 

поради тоа и нивното созревање е многу 

побавно.  

Kader (1985) истакнува дека губитокот на 

вода преку транспирација на плодовите не 

значи само губиток на масата на плодовите 

туку се влошуваат изгледот и квалитетот на 

плодовите од јаболкото. Регулирањето на 

температурата е една од најважните алатки, 

за продолжување на рокот на траење на 

овошјето (Lee and Kader, 2000) затоа што ги 

контролира сите физиолошки и бихемиски 

процеси.  

Голем број студии за влијанието на 

температурата врз квалитетот и чувањето на 

овошјето се направени и сите тие кажуваат 

дека температурата има голема влијание врз 

квалитетот на овошјето по бербата (Dixon et 

al, 2004; Marcilla et al., 2006; Biolatto et al., 

2005; Tembo et a.l, 2008; Pailly et al., 2004; 

Widayat et al., 2003).  

Разликите во должината на чувањето на 

плодовите се должи на продукцијата на 

етилен, кој е одговорен за промените во 

составот, цврстината и омекнувањето на 

плодовите (Stow et al., 2000; Johnston et al.., 

2001; Nilsson and Gustavsson, 2007).  

Физичките карактеристики на јаболковите 

плодови исто така имаат значајно влијание 

врз чувањето на јаболкото, затоа што 

влијаат врз загубата на вода, размената на 

гасови (Meisami et al., 2009).  

Интеракцијата помеѓу сорта, должина на 

чување и фаза на берба, исто така значајно 

влијае врз загубата на маса кај плодовите од 

јаболкото. Максималната загуба на маса 

(7,45%) е регистрирана кај сортата златен 
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делишес, при рана берба на плодовите и 

должина на чување од 150 дена ( Jan et 

al.,2012).  

Генерално, загубата на маса кај плодовите 

при рана берба е многу поголема, за разлика 

од средна и доцна берба, додека разликата 

помеѓу средна и доцна берба не е значајна ( 

Jan et al.,2012).  

Од График 1 може да се забележи дека до 25 

февруари разликата помеѓу двете варијанти 

на чување е мала, меѓутоа како што се 

зголемува температурата се зголемуваат и 

разликите во губитоците помеѓу двете 

варијанти. Големата разликата во 

губитоците се должи на тоа што веќе во зип-

ќесите е воспоставена една модифицирана 

атмосфера, бидејќи плодовите во зип-ќесите 

веќе го потрошиле достапниот кислород, 

содржината на јаглерод диоксид е 

зголемена, а интензитетот на дишење на 

плодовите е намален.  

И затоа попогодна варијанта со помало кало 

за чување на плодовите е втората, односно 

ставените плодови плодови во зип-ќеси ,а 

потоа во гајба, при што губитоците 

изнесуваат само 23% , за разлика од втората 

варијанта, а губитоците во првата варијанта 

(директно поставени плодови во дрвена 

гајба) се многу поголеми и изнесуваат 40%.  

Плодовите од сортите грени смит (8%), 

ајдаред (10%) и чадел (14%) (Графикон 2), 

просечно за двете варијанти се чуваат 

најдолго време и имаат најмали загуби (8 - 

14%). Додека плодовите од сортите златен 

делишес (53%), муцу (54%) и редчиф (54%) 

просечно за двете варијанти на чување 

имаат најголеми загуби.  

И од тука можеме да констатираме дека сè 

додека не започне да се зголемува 

температурата на постои голема разлика во 

загубите помеѓу раните и доцните сорти. 

Меѓутоа како што се зголемува 

температурата истовремено се зголемуваат 

и разликите во загубите помеѓу двете групи 

на сорти (рани и доцни сорти).  

При првата варијанта плодовите од сортите 

златен делишес и редчиф (Графикон 3) се со 

најкратко време на чување и со најголеми 

загуби,. односно до десетти март веќе имаат 

100% загуба. Додека плодовите од сортата 

муцу имаат најдолго време на чување и се со 

најмали загуби (8%) (Графикон 3), но кај 

плодовите од сортата муцу во април веќе се 

појавени темни пеги и имаат брашнест вкус, 

и конзумно не се употребливи. Плодовите 

од сортите златен делишес (5%), грени смит 

(5%), ајдаред (7%) и редчиф (8%) (Графикон 

3) имаат најмали загуби при втората 

варијанта (плодови пакувани во зип-ќеси, а 

потоа ставени во гајба), но од гледна точка 

на нивната употребливост се јавува голема 

разлика помеѓу овие сорти.  

Плодовите од сортата грени смит ги 

задржуваат своите позитивни особини.  

Златниот делишес и ако ги нема тие особини 

за долго магацинско чување поради тоа што 

се јавува брашнавост, сепак изненадува со 

тоа што долг период може да се чува во зип-

ќеси, а притоа да ги задржи своите 

позитивни особини. И ако направиме една 

споредба помеѓу двете варијанти на чување 

ќе констатираме дека кај сортата ајдаред и 

ако при двете варијанти на чување покажува 

мали загуби, односно има мало кало, сепак 

постои голема разлика помеѓу двата начина 

на чување затоа што ајдаредод спакуван во 

зип-ќеси има лош изглед и се јавува 

брашнавост на плодовите и затоа не се 

препорачува оваа сорта да се чува во зип-

ќеси. Сортата муцу покажува јасни разлики 

помеѓу двата начина на чување, односно при 

пакување во зип-ќеси до десетти март има 

100% загуба. И ако плодовите кои се 

пакувани во зип- ќеси покажуваат помали 

губитоци за разлика од оние кои се директно 

поставени во гајба, сепак од употребна или 

конзумациона гледна точка сепак постои 

разлика. 
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Графикон 3 

 

Заклучок  
Врз основа на податоците кои се добиени од 

ова истражување може да се заклучи дека 

секоја сорта има своја специфичност во 

однос на долготрајноста и зачувување на 

квалитетот и квантитетот.  

Плодовите од сортата грени смит кај двете 

варијанти, се со најдолго време на чување и 

најмали загуби, додека пак најголема загуба 

кај првата варијанта има кај сортите златен 

делишес и редчиф, односно муцу кај втората 

варијанта.  

Во однос на пакувањето, плодовите 

пакувани во зип-ќеси имаат помало кало, за 

разлика од плодовите кои се директно 

пакувани во гајба.  

Сортата ајдаред има мала кало, или најдобро 

се чува во обични плодочувалишта и тоа е 

една од причините поради кои оваа сорта е 

најзастапена во Преспа.  

Се препорачува во услови на Преспа 

плодовите од сортата златен делишес да се 

чуваат во зип-ќеси, бидејќи само на тој 

начин може да се постигне подобар 

економски ефект од неговото производство. 
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Апстракт 
Ресвератролот претставува многу важна компонента и во најголеми концентрации е застапена 

во црвеното вино. Долго време се верува во неговиот кардиопротективен ефект а интересот за 

оваа компонента се зголемува со утврдувањето на нејзиното дејство како хемопревентивен агенс 

во борбата со ракот на кожа. Застапеноста на ресвератролот во грозјето главно зависи од 

почвено-климатските услови а неговата содржина во виното од начинот на винификација. Во 

виното ресвератролот е растворен во етил алкохол и како таков уште повеќе го зголемува своето 

позитивно делување врз организмот на човекот. Неговата содржина во виното најчесто се 

определува со помош на HPLC (High pressure liquid chromatography).  

Клучни зборови: ресвератрол, кардиопротективен ефект, хемопревентивен агенс, 

винификација, етил алкохол, HPLC (high pressure liquid chromatography).  

 

 

IMPACT ON THE HUMAN ORGANISM AND FACTORS THAT INFLUENCE ON THE 

PRESENCE OF RESVERATROL IN DIFFERENT GRAPE VARIETIES AND TYPE’S OF 

WINE 
 

Toni Petkov 

 

Faculty of agricultural sciences and food, Skopje 

Department: Processing of agricultural products 

email: tonipetkov@hotmail.com 

 

Abstract 
Resveratrol is a very important component and in the highest concentration is found in the red wine. 

Long time it believes in his cardio protective effect but interest for this component has been renewed in 

recent years from it identification as a chemo preventive agents for skin cancer. Concentration of 

resveratrol in grape mainly depends from the soil and climate factors, and in wine from the type of 

vinification. In wine resveratrol is dissolved in ethyl alcohol and in that form it increases his positive 

effect on human being. It’s content in wine is usually determined by HPLC (high pressure liquid 

chromatography).  

Key words: resveratrol, cardio prоtective effect, chemo preventive agents, vinification, ethyl alcohol, 

HPLC.  

 

Вовед  
Ресвератрол (3, 5, 4’ трихидроксистилбен) 

спаѓа во групата на соединенија наречени 

стилбени. Тој претставува природен фенол, 

а некои го нерекуваат и фитоалексин. 

Откриен е и за прв пат се споменува во 

Јапонија во 1939 година од страна на 

научникот Такаока М. Тој го изолирал 

ресвератролот од коренот на растението 

чемерика (Lat. Veratrum Album, Eng. False 

Helleborine) кое што се користело во 

јапонската народна медицина 

Ресвератролот е застапен во преку 90 

различни растенија како и во одредена група 

на производи. Во позначајни количини тој е 

застапен во: Европската културна лоза (Vitis 

vinifera ssp. Sativa), кикириките, сојата, 

дудинката, боровинката, виното, зелениот 
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чај и сл. Растенијата го создаваат и го 

користат ресвератролот во својот одбранбен 

механизам, кога истите ќе се најдат во 

одредени неповолни услови како што се: 

високо УВ-зрачење, висока температурна 

амплитуда, напад на бактерии или габи и сл.  

Кај растенијата се наоѓа во две изомерни 

форми и тоа како: cis-ресвератрол и trans-

ресвератрол (Сл.2, Сл.3). 

 

Слика 1. Структурна формула на ресвератрол 

 

Слика 2. Cis-ресвератрол 

 

Слика 3. Trans-ресвератрол 

Влијание врз здравјето на човекот  
Ресвератролот внесен во нашиот организам 

има големо влијание кон лечење или 

спречување на различните болести и 

инфекции. Тој многу поволно делува кај 

луѓето заболени од канцер, посебно кај 

болните од канцер на кожа.  

Ресвератролот внесен во организмот во 

значителна мера го намалува ризикот од 

инфаркт. Во седумдесетите години од 

минатиот век француските научници се 

обидувале да откријат која е причината за 

многу малиот број на луѓе во Франција кои 

страдаат од срцеви заболувања и покрај тоа 

што во исхраната главно доминирало 

месото. Откритијата докажале дека токму 

црвеното вино или компонентите од 

неговиот состав, директно влијаат на 

одржувањето на правилната работа на 

срцето. Овој феномен е познат и како 

“Француски парадокс” . 

Ресвератролот има анти-дијабетски и анти-

воспалителен ефект но исто така има и анти-

вирусно дејство. Во истражувањата на 

медицинскиот колеџ “Weill” при 

универзитетот “Cornel” во Ноември 2008 

година, докажано е позитивното дејство на 

ресвератролот кон луѓето со алцхајмерова 

болест.  

Ресвератролот е силен антиоксиданс и е 

ефикасен инхибитор на липидната 

оксидација односно оксидацијата на 

мастите, така што ги неутрализира 

слободните оксидациски радикали. Доколку 

не се изврши неутрализација на овие 

радикали, истите може да стапат во реакција 
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со некои материи од организмот и да 

создадат мутагени форми.  

Се претпоставува дека ресвератролот ги 

потиснува електроните од нивниот 

биолошки пат (нивната орбита) и со тоа 

доведува до оксидациска фосфорилација. 

Ресвератролот внесен во организмот преку 

црвеното вино во значителна мера ги 

намалува срцевите заболувања (Jang et al., 

1997; Sato et al.,2000, 2002).  

Етил алкохолот како растворувач на 

ресвератролот, го засилува неговото 

влијание и заеднички дејствуваат кон 

подобрување на работата на црниот дроб кај 

умерените консуматори на вино.  

Во одредени публикувани трудови од 

“Harvard medical school & Biomol research 

laboratories” е докажано дека ресвератролот 

го активира “генот на долговечноста” кај 

квасците и им го продолжува животот и до 

70% (Fаrtzov K., L&V, No. 02, 2012).  

Способноста на ресвератролот да активира 

гени се должи на неговата хемиска 

структура.  

Една од главните причини за стареењето и 

изумирањето на клетките е тоа што тие ја 

губат можноста за безгрешно да ја 

реплицираат ДНК во секоја нова клетка. 

Притоа ДНК грешките се натрупуваат и 

дозволуваат мали делови од ДНК да се 

активираат и да се прекопираат, при што 

доаѓа до создавање на ДНК остатоци кои 

што ги нарушуваат и запираат функциите на 

клетката.  

 

 
Фактори кои влијаат на создавањето на 

ресвератролот кај грозјето  
Ресвератролот кај Европската културна лоза 

(Vitis vinifera ssp. Sativa) главно е застапен 

во форма на trans-ресвератрол. Тој најчесто 

се наоѓа во лушпите на зрната (Сл. 4), но кај 

мускатните сорти неговото присуство е 

забележано и во семките. Создавањето на 

ресвератролот кај лозата главно зависи од 

почвено-климатските услови во кои таа се 

одгледува. Во региони каде што УВ-

зрачењето е високо (над 8), лозата се наоѓа 

во одредена состојба, во која што доаѓа до 

создавање на trans-ресвератрол и негово 

скаладирање во лушпата од зрното со што се 

заштитува самиот плод.  

Високата температурна амплитуда односно 

разликата помеѓу температурата во текот на 

денот и температурата во текот на ноќта, во 

стадиумот на зреење на грозјето исто така 

придонесува за интензивирање на процесот 

на создавање на trans-ресвератрол.  

Кога лозата е нападната од некои вируси и 

габи таа го зголемува создавањето на trans-

ресвератрол во вид на антитела и го користи 

во својот одбранбен механизам кон 

спречување на заразата. 

 

 

Слика 4 Пресек на зрно 

Кога лозата е нападната од некои вируси и 

габи таа го зголемува создавањето на trans-

ресвератрол во вид на антитела и го користи 

во својот одбранбен механизам кон 

спречување на заразата.  

Зголемената концентрација на метални јони 

во почвата каде што се одгледува лозата 

исто така позитивно делува кон создавањето 

на trans-ресвератрол. Покрај почвено-

климатските услови врз содржината на 

trans-ресвератрол големо влијание има и 

системот на одгледување на лозата. 

Системите кои овозможуваат поголем 

контакт на зрната со сончевите зраци, како 

што е шпалирниот систем на одгледување, 

стимулативно влијаат на неговото 

создавање (Сл. 5).  

За разлика од нив, кај системите на 

одгледување на лозата каде што контактот 

на сончевите зраци со зрната од грозјето е 
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минимален, како што се одринскиот и 

пергола системот, негативно делуваат кон 

создавањето на trans-ресвератрол (Сл. 6). 

 

Слика 5 Шпалирен систем на одгледување на винова лоза 

 

 

Слика 6. Пергола систем на одгледување на винова лоза 

Друг важен фактор кој влијае на 

создавањето на trans-ресвератролот во 

грозјето е и одредувањето на приносот по 

единица површина, односно принос по 

единица лоза. Кога приносот е оптимален и 

има правилен баланс помеѓу родот и 

лисната маса на лозата, тогаш неговата 

содржина во крајниот производ е доста 

висока. Наспроти ова доколку приносот е 

неизбалансиран и ако лозата е оптоварена со 

род, тогаш во крајниот производ trans-

ресвератролот ќе биде застапен во многу 

помала содржина.  

Различните сорти на грозје имаат различна 

отпорност кон климатските промени, 

различните болести и штетници и сл. Оние 

кои што имаат послаба отпорност кон овие 

фактори се одликуваат со способност за 

интензивирање на процесот на синтеза на 

trans-ресвератрол. Наспроти нив, сортите 

кои што се високо отпорни во зрната 

синтетизираат помали количини. Сортата 

Црн Бургундец (Pinot Noir) е највисоките 

концентрации на trans-ресвератрол. 

Наспроти неа, сортата Каберне Совињон 

(Cabernet Sauvignon) се одликува со висока 

отпорност но во нејзиниот состав се 

забележуваат значително помали количини 

(Fаrtzov K., L&V, No. 2, 2012).  

 

Фактори кои влијаат на содржината на 

ресвератрол во вината  
Главниот фактор кој што влијае на 

содржината на trans-ресвератрол во вината е 

основната суровина од која тие се направени 

(грозјето). Различни сорти даваат различни 

резултати, но најновите истражувања се 

насочени кон определување на потенцијалот 

за создавање на trans-ресвератрол на 

различните вариетети и клонови во рамките 

на една сорта. Утврдувањето на содржината 

на trans-ресвератрол во виното најчесто се 

врши со помош на HPLC (high pressure liquid 

chromatography).  

Друг исклучително важен фактор кој влијае 

на неговата содржина е и начинот на 

винификација. Белите вина во својот состав 

имаат минимални количества на trans- 

ресвератрол за разлика од црвените вина 

каде што неговата концентрација е многу 

повисока.  
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При производството на бели вина, контактот 

на гроздовиот сок (ширата) со цврстите 

делови од зрното, првенствено со лушпите, 

е многу мал. Имено при приемот на грозјето 

во преработувачките капацитети, најпрво се 

врши негово дробење во гроздомелачки и 

одделување на зрната од гроздинките а 

веднаш потоа во процес на пресување се 

врши одделување на течниот дел од 

цврстиот. Поради ваквиот начин на 

преработка, се отежнува екстракцијата на 

trans-ресвератролот од лушпата во ширата. 

Во посовремените преработувачки 

капацитети, веднаш по приемот и 

дробењето на грозјето, гроздовата каша во 

услови на ниска температура од 6оС до 8oC 

се остава да одстои од 12 до 24 часа, во 

процес наречен ладна мацерација. При овој 

процес се врши екстракција на 

полифенолите од лушпите во ширата. 

Притоа белите вина кои што подлежат на 

процес на ладна мацерација имаат поголема 

концентрација на trans-ресвератрол во однос 

на белите вина произведени по класичниот 

метод. Розе вината во поглед на содржината 

на trans-ресвератрол се наоѓаат помеѓу 

белите и црвените вина, односно тие се 

побогати од белите но се посиромашни од 

црвените. При нивното производство 

цврстите делови од зрната се чуваат со 

ширата подолго време, односно се додека 

производителот не ја добие посакуваната 

боја. Во тој период, покрај боените материи, 

во ширата се екстрахираат и другите 

полифеноли кои што се наоѓаат во 

покожицата.  

Технологијата на производство на црвени 

вина се разликува од претходните. При 

приемот на грозјето, најпрво се врши 

одделување на зрната од гроздинката и 

нивно дробење во гроздомелачки. 

Гроздовата каша која што се добива се носи 

во специјални танкови – винификатори каде 

што останува во наредниот период се додека 

не се изврши процесот на ферментација. Во 

текот на овој процес покрај етил алкохолот 

кој што се добива како главен производ, се 

врши и екстракција на полифенолите од 

покожицата во ширата. Поради ваквиот 

начин на винификација и подолгото 

задржување на лушпите во ширата, 

црвените вина се многу погати со trans-

ресвератрол.  

Технолошките операции кои што се 

извршуваат во понатамошниот поцес на 

обработка на вината се до нивното 

разлевање во шишиња исто така можат да 

влијаат на вкупната содржина на trans-

ресвератрол во нив. Интензивното бистрење 

на вината со различни средства за бистрење 

и филтрацијата, негативно се одразуваат кон 

неговата вкупна содржина. 

Присуство на trans-ресвератрол кај вина 

од различни држави и региони  
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Табела 1. Присуство на trans-ресвератрол во различни држави 

Сорта/Држава  Trans-ресвератрол (mg/l)  

Минимална содржина  Максимална содржина  

Црн Бургундец (Pinot Noir)  

Бразил  1.1  4.2  (Souto et al., 2001)  

Чешка  1.3  10.5  (Kolouchova-

Hanzlikova et al., 

2004;Melzoch et al., 

2001)  

Франција  3.8  7.4  (Adrian et al., 2000)  

Унгарија  2.8  3.7  (Mark et al., 2005)  

Италија  3.2  6.0  (Mattivi, 1993)  

Јапонија  0.4  2.3  (Sato et al., 1997)  

САД  0.2  5.8  (Goldberg & Ng, 

1996; Goldberg, Ng et 

al., 1996; Goldberg, 

Tsang et al., 1996; Gu 

et al., 1999)  

Бугарија  3.4  7.6  (Fartzov et. Al., 2012)  

Турција  1.2  1.6  (Angli et.al., 2006)  

Мерло (Merlot)  

Бразил  3.1  5.1  (Souto et al., 2001)  

Турција  1.0  1.2  (Anli et.al., 2006)  

Бугарија  2.8  3.4  (Fartzov et. al., 2012)  

Унгарија  1.3  4.3  (Mark et al., 2005)  

Италија  0.5  6.0  (Goldberg & Ng, 

1996; Mattivi, 1993)  

Јапонија  0.6  2.1  (Sato et al., 1997)  

Шпанија  1.0  7.7  (Lamuela-Raventos et 

al., 1995)  

САД  0.4  2.7  (Goldberg & Ng, 

1996; Goldberg, Ng et 

al., 1996; Gu et al., 

1999)  

Каберне Совињон (Cabernet Sauvignon)  

Австралија  0.2  1.5  Goldberg & Ng, 1996; 

Goldberg & Ng et al., 

1996; Gu et al., 1999; 

Shao et al., 2003)  

Бугарија  1.6  2.5  (Fartzov et al., 2012)  

Бразил  1.3  2.3  (Souto et al., 2001)  

Турција  1.4  2.2  (Anli et.al., 2006)  

Унгарија  1.2  9.3  (Mark et al., 2005)  

Шпанија  0.7  1.9  (Abril et al., 2005; 

Goldberg & Ng, 

1996;Lamuela- 

Raventos et al., 1999)  

Италија  1.3  7.2  (Goldberg & Ng, 

1996; Mattivi 1993)  

 

Од домашните, испитувани биле 36 вина. 

Добиена е средна вредност од 1,34 mg/l до 

3,16 mg/l. 
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Слика 7. Канадски црвени вина                    Слика 8. Калифорниски црвени вина 

 

Од Калифорнија биле испитувани 61 вино. 

Притоа вината од сортата Пино Ноар имаат 

значително повисоки концентрации на 

trans-ресвератрол во однос на другите вина. 

Добиена е средна вредност од 1,47 mg/l до 

1,76 mg/l. 

 
 

Слика 9. Австралиски црвени вина        Слика 10. Резултати добиени од региони во Италија 

 

 

 

 
Слика 11. Резултати од регионите по долината на реката Рона 

 

Од Австралија биле испитани 41 вино, 

најчесто од сортите Каберне Совињон и 

Сира и притоа добиена е средна вредност од 

1,26 mg/l до 1,47 mg/l.  

Од Италија биле испитани 67 вина од 

различни региони, првенствено од Piedmont, 

Tuscany и Veneto и била добиена средна 

вредност од 1,51 mg/l до 1,76 mg/l.  

Испитувањета на француските вина било 

извршено по региони. Од регионите кои што 

се наоѓаат по долината на реката Рона како 

што се Chateauneuf и Cotes Du Rhone биле 

постигнати следниве средни вредности: од 

2,38 mg/l до 3,60 mg/l.  

Од областа Бургундија испитувани биле 30 

вина. Во регионот Cote Du Nuits добиени се 

следните средни вредности од 1,52 mg/l до 
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4,72 mg/l. Во регионот Cotes Du Beaune 

средната вредност изнесувала од 1,62 mg/l 

до 3,79 mg/l. 

 

         
Слика 12. Резултати од регионите  во областа Бугрундија  Слика 13. Резултати од регионите во областа 

Бордо 

 

Од областа Бордо биле испитани 44 вина 

првенствено од регионите: Medoc, St. 

Emilion-Pomerol. Притоа добиени се 

следните средни вредности од 2,20 mg/l до 

3,89 mg/l.   
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