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Апстракт 

Истражувањата се спроведени на дел од површините во сопственост на SWISSLION - Ресен. 

Испитани се својствата на колувијалните почви (механички состав, хемиски својства) кои се 

значајни за подигнување и одгледување на овошни насади и за правилен избор на подлогите. 

 

Клучни зборови: колувијална почва, механички состав, хемиски својства, продуктивна 

способност на почвите 
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Abstract 

 

The investigation was conducted in the Resen area on the land owned by SWISSLION from Resen. 

The major soil properties (mechanical composition, chemical properties) of the colluvial soils were 

determined. These properties of the soils are important for successful and growing orchards and 

accurate selection of orchards rootstock. 

 

Key words: colluvial soil, mechanical composition, chemical properties, soil productivity 

 

Вовед 

Во Македонија јаболкото е водечка овошна 

култура. Со годишно производство од 60-

70 илјади тони, јаболката зазема над 50% 

од вкупното овоштарско производство [3]. 

Во нашата земја, Ресенскиот реон е еден од 

најпознатите производни реони за јаболка.  

Нашите истражувања се направени на дел 

од површините во сопственост на 

SWISSLION – Ресен со цел да се испитаат 

својствата на почвите наменети за 

подигнување на насади од јаболка. Овие 

резултати ќе им бидат потребни на 

стручните лица од областа на 

овоштарството да направат правилен избор 

на подлоги и сорти. Едновремено од наша 

страна ќе се препорачаат правилни 

агротехнички мерки со цел да се овозможат 

сите услови за успешно подигнување и 

одгледување на насадите од јаболка. 

 

Материјали и метод 

Во текот на месец ноември 2013 година, по 

извршеното рекогносцирање на теренот беа 

ископани 6 основни педолошки профили во 

катастарската општина Ресен. Од 

mailto:tmitkova@zf.ukim.edu.mk
mailto:tmitkova@zf.ukim.edu.mk


55                                                                                                Татјана Миткова, Миле Маркоски, Марјан Кипријановски 

____________________________________________________________________________________________________ 

JAFES, Vol 59, (2012) 

профилите земени се дваесетичетири (24) 

почвени проби во нарушена состојба за 

лабораториски анализи. Теренското 

истражување на почвите е извршено според 

методологијата за теренски истражувања во 

нашата земја опишани од [4]. Едновремено 

беа собрани податоци и за факторите на 

образување на почвите: матичен супстрат, 

релјеф, клима, вегетација, влијанието на 

човекот. 

Во лабораториите по предметот педологија 

на Катедрата за почви при Факултетот за 

земјоделски науки и храна - Скопје, по 

извршената подготовка (сушење, 

издвојување на просечна/средна проба, 

ситнење и сеење) извршени се следните 

лабораториски анализи: хигроскопна влага 

со сушење на почвените проби на 

температура од 1050C до константна маса; 

определување на скелет; определување на 

механички состав со помош на натриум 

пирофосфат; pH на почвениот раствор во 

H2O и NKCl, определена електрометриски 

со помош на стаклена електрода; 

содржината на (карбонати) CaCO3, 

определена волуметриски со помош на 

Scheibler-ов калциметар; содржината на 

хумус, определена според методата на 

Kotzman; вкупен азот – пресметковно; 

леснодостапна форма на фосфор (P2O5) и на 

калиум (K2O) mg/100 g почва, по Al 

методот. 

Лабораториските анализи на својства на 

почвата извршени се по стандардни методи 

опишани од [1], [2], [4], [6]. 

 

Резултати и дискусија 

Во текот на теренското истражување се 

констатира дека ископаните профили 

според нашата класификација припаѓаат на 

почвен тип: колувијална (делувијална) 

почва - колувиум (профили 1, 2 , 3, 4, 5 и 6). 

Во земјоделското производство овие почви 

се користат многу различно. Тоа зависи од 

климатските и хидрографските услови, од 

поттипот, од механичкиот состав, од 

длабочината на физиолошки активниот слој 

и од тоа дали се наводнуваат или не. Со 

своите својства и со својата релјефска 

положба (погоден пад, издигнатост на 

терените во подножјето на брдата и 

планините) на овие почви се создаваат 

одлични услови за овоштарството. Тоа 

особено важи ако се наводнуваат.Податоци 

за климатските елементи во испитуваниот 

реон се користени од трудот на [10] како и 

климадијаграмите по Walter, презентирани 

во истиот труд. Истражуваниот реон 

припаѓа на топлото континентално 

подрачје. Според топлинската ознака на 

Грачанин, подрачјето има умерено топла 

клима. Годишното количество на врнежи се 

движи од 515 до 890 mm, средно 700 mm. 

Климадијаграмите по Walter, говорат дека 

во ова подрачје се сменуваат влажен и 

сушен период во текот на годината. 

Колувијалната (делувијална) почва - 

Колувиум спаѓа во одделот на автоморфни 

почви, класа: неразвиени почви со (А)-С 

тип на профил. Тоа се неразвиени или 

слабо развиени почви со можен (А) или Ар 

хоризонт, образувани со еродирање и 

транспортирање на супстратот и почвите од 

повисоките (планинско-брдски) терени со 

површински води и со водите на поројните 

текови и со рецентна (современа) 

седиментација на така еродираниот 

материјал во подножјето на тие терени [11]. 

Според класификацијата [12] овие почви се 

опишуваат како Fluvisol. 

 Најголем дел од пренесениот материјал 

(почви и резидуален реголит) произлегува 

од околната планинска рамка (од киселите 

карпи) и помал дел од материјалот се почви 

и терциерни седименти. Овие почви се 

хетерогени поради хетерогеноста на 

минералошко-петрографскиот состав и 

поради различните услови на пренос и 

таложење, услови што се менуваат и 

временски, што се одразува и врз 

профилите (појава на слоевитост). 

Во Табелата 1 презентирани се податоците 

за механичкиот состав на почвите, а на 

Графиконот 1, текстурната класа според 

Американскиот триаголник за текстурни 

класи [7].  
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Табела 1. Механички состав на почвата 

Table 1. Mechanical composition 

 
 

Слој/Layer 

 

N 

> 2 

 mm 

0.2 – 2 

Mm 

0.02 – 0.2 

mm 

0.02 – 2 

mm 

0.002 – 0.02 

mm 

< 0.002 

mm 

< 0.02 

mm 

Х S.D X S.D Х S.D Х S.D Х S.D Х S.D Х S.D 

I  

 

6 

17,22 14,11 23,32 10,68 23,08 5,76 46,85 8,76 50,00 9,55 20,92 1,11 53,15 8,76 

II 12,07 14,28 16,28 19,17 31,32 15,69 46,67 17,64 30,93 10,88 22,45 7,73 53,38 17,73 

III 9,50 8,56 19,92 9,28 23,71 8,51 36,58 16,09 36,58 10,33 26,83 7,18 63,42 16,09 

IV 5,32 4,21 9,65 6,38 23,43 8,54 33,08 9,77 39,60 7,60 27,30 5,31 66,92 9,77 

 

  

 
Графикон 1. Текстурни класи 

Graph 2. Textural classes 

 

Во профилите во ситноземот доминира 

фракцијата физичка глина (глина + прав) 

над фракцијата физички песок (крупен + 

ситен песок). Во фракцијата физички песок 

доминира ситниот песок над фракцијата 

крупен песок, а во фракцијата физичка 

глина (глина + прав), фракцијата прав 

доминира над фракцијата глина. Според 

Американскиот триаголник за текстурни 

класи, испитуваните почви во најголем дел 

спаѓаат во текстурна класа илеста (10 или 

42%), песокливо  илеста (6 или 25%), потоа 

песокливо глинеста илеста (4 или 17%), 

глинесто илеста (3 или 12%) и илесто 

песоклива (1 или 4%). 

Во сите профили особено во горниот дел се 

забележува присуство на скелетни честички 

(> 2 mm). Присуството на скелет кај овие 

почви е многу честа појава. Податоците 

добиени од анализата на механичкиот 

состав на почвите покажуваат дека истите 

се карактеризираат со релативно добри 

физички својства и добар воден, воздушен 

и топлотен режим. 

Резултатите за некои хемиски својства на 

почвите презентирани се во Табела 3. 
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Табела 3. Хемиски својства на почвата 

Table 3. Chemical properties 
Слој/Layer  

N 

pH KCl pH H2O Humus % N% P2O5 K2O 

Х S.D X S.D Х S.D Х S.D Х S.D Х S.D 

I  

 

6 

5,09 0,02 5,94 0,12 1,85 0,32 0,11 0,02 3,78 2,93 15,22 2,84 

II 5,31 0,27 6,23 0,23 1,22 0,35 0,08 0,02 3,28 2,17 13,15 1,47 

III 5,45 0,22 6,37 0,16 0,83 0,19 0,06 0,01 2,89 2,25 11,08 0,83 

IV 5,53 0,15 6,42 0,17 0,53 0,27 0,05 0,01 2,71 1,73 10,95 1,23 

 

Според содржината на хумус почвите се класифицираат во групи на: 

 
Група содржина на хумус во % 

песоклива илеста глинеста 

Висока > 2,5 > 4,00 > 5,0 

Средна 1,0 - 2,5 1,5 – 4,0 2,0 – 5,0 

Ниска 1,0 1,5 2,0 

 

Во горниот дел на профилите има поголема 

содржината на хумус и со длабочина на 

профилите, содржината на хумус се 

намалува. Почвите се многуслабо хумусни 

до слабо хумусни. Паралелно со 

содржината на хумус во почвите се движи 

и содржината на вкупен азот.  

Почвите не содржат карбонати и ова се 

одразува на вредностите на реакцијата на 

почвениот раствор. Реакцијата на почвата 

има големо значење за раст и развој на 

растенијата, за микробиолошката активност 

на почвата како и за употребата на 

ѓубривата (посебно при изборот и видот на 

ѓубривото) и при изборот на културите. 

Реакцијата е главен услов за 

трансформација на минералното ѓубриво во 

почвата и влијае на динамиката на 

достапност на хранливите елементи во 

почвата. 

Според Американската класификација за 

pH на почвениот раствор [8] испитуваните 

почви се карактеризираат со умерено 

кисела до слабо кисела реакција на 

почвениот раствор. 

Определувањето на леснодостапните 

форми на фосфор и калиум има значење за 

примената на минерални ѓубрива. Според 

[5], групирањето на почвите врз основа на 

обезбеденост со леснодостапен фосфор е 

извршена на следниот начин:  

 

Обезбеденост Содржина на P2O5 /mg/100g 

pH > 6 pH < 6 

многу сиромашни < 8 < 5 

сиромашни 8 – 10 6 -10 

средни 10 – 20 10 -16 

богати 20 – 35 16 – 30 

многу богати > 35 > 30 

 

Од податоците во Табела 3 се гледа дека 

почвите се многу сиромашни со лесно 

достапен фосфор. При определувањето на 

обезбеденоста на почвата според 

содржината на леснодостапен калиум, се 

зема предвид механичкиот состав на 

почвата и содржината на хумус, поради 

меѓузависноста на овие два параметри. 

 



58                                                                                                Татјана Миткова, Миле Маркоски, Марјан Кипријановски 

____________________________________________________________________________________________________ 

JAFES, Vol 59, (2012) 

Обезбеденост Содржина на K2O /mg/100g 

песоклива илеста глинеста 

многу сиромашни < 10 < 8 < 5 

сиромашни 10 -15 8 -12 5 – 8 

средно 15 – 24 12 – 20 8 -12 

богати 24 – 40 20 – 35 12 – 20 

многу богати > 40 > 35 > 20 

 

Резултатите од анализите презентираните 

во Табела 3 покажуваат дека просечната 

содржина на леснодостапен калиум се 

движи од 10,95 mg/100 g почва до 15,22 

mg/100 g почва. Почвите се сиромашно до 

средно обезбедени со лесно достапен 

калиум.  

 

Заклучоци 

Според добиените резултати посебно од 

извршените хемиски параметри, почвите се 

слабо до средно обезбедени со органска 

материја. За подобрување на состојбата се 

препорачува внесување на прегорено арско 

ѓубре, при што содржината на органска 

материја ќе се покачи над 3%, а покрај 

подобрување на плодноста на почвите, ќе 

се овозможи и поголема микробиолошка 

активност, подобра структура и стабилност 

на агрегатите, подобри водно-физички 

својства и др.  За мелиоративно ѓубрење се 

препорачува околу 30 - 40 t/ha прегорено 

шталско ѓубре, кое по правило треба да се 

додаде пред риголувањето на почвите. Во 

недостаток на арско ѓубре, се препорачува 

тресет да се додаде во дупките или 

браздите при садењето (15-20 литри по 

стебло). За намалување на односот C/N се 

препорачува меѓуредово одгледување на 

мешункасти фуражни култури. 

Од резултатите во табелата за обезбеденост 

на почвите со вкупен азот може да се види 

дека анализираните почви се сиромашни до 

средно обезбедени со овој хранлив елемент. 

Бидејќи азотот е многу мобилен во почвата, 

се препорачува покрај ѓубрење со 

прегорено арско ѓубре (околу 30-40 t/haа на 

секои 3-4 години), да се аплицира околу 

120 kg/ha азот по можност во сите форми.  

Бидејќи со анализите се утврди и слаба 

обезбеденост на почвата со фосфор, 

односно средна до малку со калиум, со 

мелиоративното ѓубрење покрај органското 

ѓубре треба да се аплицираат и фосфорни и 

калиумови ѓубрива. За да се постигнат 

препораките на многу автори за минумум 

20 mg P2О5 и околу 25-30 mg К2О/100g 

почва, во почвата пред да се подигне 

овошниот насад, според добиените анализи 

во почвата треба да се аплицира околу 500 

kg P2О5, односно околу 350 mg К2О. Поради 

високата содржина на минерално ѓубриво 

што треба да се аплицира на хектар 

површина, што не е економски исплатливо, 

се препорачува оваа количина да се намали 

со аплицирање на ѓубривото во дупките 

или браздите при садењето на јаболките 

заедно со арското ѓубре (мешавина на 

арско ѓубре, минерални ѓубрива и малку 

почва од местото каде ќе се сади истата, не 

директно на коренот). Препорачани 

количества на ѓубрива по садница: 70 g 

моно калим фосфат, односно 30 g калциум 

нитрат и 20 g магнезиум нитрат. 
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Апстракт 

За малите економии, како што е случајот со Република Македонија, меѓународната трговија 

претставува многу значаен елемент во балансирањето на домашната понуда и побарувачка. 

Меѓународната трговија, во исто време, претставува основна компонента во процесот на 

глобализацијата, каде што земјите треба да направат напори да ги намалат трговските бариери 

и да ја отворат економијата кон странската конкуренција. Целта на овој труд е да се примени 

методот на ОЕЦД за анализа на меѓународната трговија во Република Македонија и да се 

утврди неговата функционалност. Фокусот е насочен кон трговијата со јаболка, каде што 

земјите се споредени според вредноста на добиените меѓународни показатели за трговија, 

претставувајќи ја секоја земја во процесот на меѓународната економска интеграција. 

Резултатите покажуваат дека трговскиот биланс на јаболката во Република Македонија е 

позитивен, каде што извозот значајно го надминува увозот. Очигледно е дека земјата се јавува 

како нето-извозник на јаболка. Понатаму, резултатите потврдуваат дека македонските 

производители на јаболка претежно се извозно ориентирани.Главниот заклучок е дека овој 

метод е применлив и за анализа на трговијата во Република Македонија, но мора да се земе 

предвид дека доколку показателите се споредуваат помеѓу различни земји, резултатите треба 

претпазливо да се толкуваат поради тоа што податоците се добиени од различни бази на 

податоци. 

Клучни зборови: Показатели за трговија, тестирање на метод, јаболка, Република Македонија 

METHODS OF INTERNATIONAL INDICATORS OF TRADE ANALYSIS 

1Ana Simonovska, 1Dragan Gjosevski, 1Marina Nacka, 1Nenad Georgiev 
 

1Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje, 

Institute of Agricultural Economics 

ana.simonovska@zf.ukim.edu.mk 

Abstract 

For small economies, as in the case of the Republic of Macedonia, international trade presents a very 

important element in balancing the national supply and demand. International trade, at the same time, 

is a major component of the globalization process, where countries should make efforts to reduce 

barriers to trade and make their economies more open to foreign competition. The aim of this article is 

to test if the OECD’s method can be applied for analyses of the international trade of the Republic of 

Macedonia as well. This article is focused on the trade of apples, where countries are compared by 

using statistical indicators to depict their position in the international economic integration. The 

results show that the trade balance of apples in Macedonia has a high positive value, confirming that 

the export of apples significantly exceeds the import. It is obvious that the country is net exporter. The 

results also reveal that Macedonian apple producers are primarily export oriented.The main 

conclusion is that this method is applicable for analysis of trade in the Republic of Macedonia, but if 

the indicators are compared between different countries, the results should be interpreted cautiously 

since data are based on different databases. 

Key words: Trade indicators, method testing, apple, Republic of Macedonia 
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Вовед 
Домашната конкурентност е од огромно 

значење за Република Македонија, 

бидејќи таа е мала и отворена економија 

којашто претежно се потпира на 

трговијата. Подеднакво важна за 

економскиот развој на земјата е и 

меѓународната конкурентност, посебно 

при соочувањето со новите пазари 

доколку Република Македонија стане 

членка на Европската унија (ЕУ). 

Оттука, произлегува потребата за 

постојана анализа на состојбата на 

македонската меѓународна трговија и 

нејзина споредба со другите земји. 

Организацијата за економска соработка 

и развој (ОЕЦД) (англ. Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 

OECD) има развиено метод за анализа на 

трговските биланси и трговската 

отвореност на земјите заснована на 

споредба на меѓународни трговски 

показатели.  

Целта на овој труд е да се примени 

методот на ОЕЦД за анализа на 

меѓународната трговија во Република 

Македонија и да се утврди неговата 

функционалност, посебно при споредба 

со другите земји бидејќи изворот на 

податоци е различен. 

Тестирањето на овој метод е спроведено 

врз база на податоци за трговијата со 

конкретен земјоделски производ, 

односно на јаболката во периодот од 

1996 до 2006 година. Јаболката и 

нејзината трговија се важни за 

Република Македонија, бидејќи земјата 

има најголемо производство на јаболка 

во однос на другото овошје, но и поради 

тоа што земјата се јавува и како нето-

извозник  на јаболка. Јаболката е важен 

трговски производ и за ЕУ, бидејќи 

најголемото производство на овошје 

припаѓа токму на јаболката. На слика 1 е 

претставено производното учество на 

одредено овошје во вкупното Република 

Македонија и во ЕУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Производство на овошје во ЕУ-27 и РМ [1] [2] 

 Figure 1. Fruit production in EU-27 and RM [1] [2] 

 

Трудот е структуриран на следниов 

начин. Второто поглавје ги објаснува 

методите користени во истражувањето. 

Следното поглавје ги прикажува 

добиените резултати и компаративната 

анализа. На крајот, изнесени се 

заклучоци во насока на понатамошна 

применливост на методот. 

 

Метод 

Меѓународните трговски показатели се 

добиени со примена на методот на 

ОЕЦД, коишто се користат за оценување 

на трговските и економските врски. 

Влезните податоци се однесуваат на 

извозот и увозот на јаболката, но 

вклучени се и економски показатели 

како што е бруто-домашниот производ 

(БДП). Врз база на овие податоци, 

пресметани се меѓународните трговски 
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показатели за секоја земја. На слика 2, 

прикажани се пресметковните формули 

на меѓународните показатели за 

трговија. 

 

Показател Формула Дефиниција 

1. Трговски биланс 

Вредност на трговскиот биланс (NT) NT = X – M X – извоз 

M – увоз 

GDP – Бруто-домашен 

производ 

D – домашна побарувачка 

Нормализиран трговски биланс ( NT ) 
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Слика 2. Метод на ОЕЦД за пресметка на меѓународни трговски показатели 

Figure 2. OECD’s method for calculation of international trade indicators   

 

Како извор на податоци се користени 

Државниот завод за статистика на 

Република Македонија, како и 

меѓународните бази на податоци на ЕУ 

(односно, Еуростат) и на Организацијата 

за храна и земјоделство на Обединетите 

нации (ФАО) (англ. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, FAO). 

Анализата на податоци се однесува на 

периодот од 1996 до 2006 година. Но во 

некои прикази, претставен е просекот за 

сите десет години. 

Анализата најмногу се потпира на 

компаративниот метод. Компаративната 

анализа е спроведена преку соодветни 

табеларни и графички прикази на 

добиените резултати. Методот на ОЕЦД 

беше применет за оценка на 

меѓународната трговија на јаболка, а 

може да биде дополнително применет за 

анализа на меѓународната трговија и во 

другите земјоделски потсектори, како и 

на ниво на еден економски сектор, 

доколку резултатите ја потврдат 

применливоста на овој методолошки 

пристап. 

 

Резултати и анализа 

Меѓународната трговија е актуелна тема 

со појавата на процесот на 

глобализација. ОЕЦД има развиено 

метод којшто вклучува статистички 

показатели за анализа на меѓународната 

економска интеграција. ОЕЦД (2005) ги 

дефинира овие показатели како 

комбинација од две или повеќе основни 

променливи. Во ова истражување, 

направена е споредба на меѓународната 

трговија на јаболка во Република 

Македонија и кај дел од земјите на ЕУ. 

Резултатите се претставени одделно по 

група на показатели.  
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Трговски биланс и стапка на 

покриеност 
За мерење на трговскиот биланс 

користени се четири показатели. Општо 

прифатен показател за меѓународна 

трговија е вредноста на трговскиот 

биланс. На слика 3, прикажана е 

споредба помеѓу трговските биланси на 

четири земји, вклучувајќи ја и Република 

Македонија.  Показателот покажува 

позитивна вредност за Република 

Македонија во целиот период на анализа 

и неговата нето-билансна вредност е 

слична со вредноста на еден од 

најголемите европски производители и 

извозници на јаболка. Овој резултат го 

потврдува фактот дека земјата е нето-

извозник на јаболка. Но, експертите го 

претпочитаат нормализираниот 

трговскиот биланс за оценување и 

утврдување на меѓународни трансакции 

на една земја, бидејќи оваа вредност има 

потесен опсег и овозможува 

непристрасна споредба помеѓу земјите. 

Од слика 4, може да се забележи дека 

Република Македонија е една од ретките 

земји коишто имаат позитивна вредност 

за нормализираниот трговски биланс. 

Ова е уште еден доказ за утврдување на 

трговски суфицит на јаболка. 

 

 

Слика 

3. 

Преглед на трговскиот биланс на јаболка кај избрани земји 

Figure 2 Overview of the apple trade balance by selected country 

 

Стапката на покриеност овозможува 

споредба помеѓу земјите во однос на 

меѓународните трговски ситуации. Оваа 

стапка е корисна при рангирање на 

земјите според нивната меѓународно-

трговска активност. Според овој 

показател, Република Македонија ја 

зазема врвната позиција, додека некои 

земји имаат тенденција да најдат 

рамнотежа помеѓу извозот и увозот, а 

други се соочуваат со негативен 

трговски биланси. Повеќе од очигледно 

е дека сите три показатели имаат за цел 

да се открие скоро истиот резултат, 

земајќи ги предвид вредностите за увоз и 

извоз, коишто се ставени во различен 

сооднос. Сите три пресметковни методи 

се корисни во потврдување на 

веродостојноста на податоците и 

резултатите. Во однос на квалитетот на 

резултатите, во споредба со сите три 

показатели, нормализираниот трговски 

биланс дава најмалку пристрасни 

резултати за споредба на трендот, 

земјите, па дури и секторите. 

Увоз Извоз Увоз Извоз 
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 Слика 4. Споредба на нормализирани трговски биланси на јаболкa  

Figure 3. Comparison of the normalized apple trade balances 

 

 
Слика 5. Преглед на трговскиот суфицит/дефицит како процент од БДП за секоја земја 

Figure 4. Depiction of apple trade surplus/deficit derived as a percentage of country’s GDP 

 

Дополнителен показател за преглед на 

трговскиот биланс на земјите како 

процентуално учество во бруто-

домашниот производ (БДП), овозможува 

да се издвојат оние земји коишто 

оствариле суфицит или дефицит во 

определен период. На слика 5 е 

прикажано дека само Република 

Македонија има премногу голем 

трговски суфицит на јаболка во однос на 

бруто-домашниот производ на земјата. 

Овој показател јасно го отсликува 

местото на трговскиот биланс во бруто-

домашниот производ за секоја земја. 

Со ставање во сооднос трговскиот 

биланс и со БДП, се меѓусебно се 

поврзуваат две мерки: меѓународните 

активности и економските активности на 

земјата. Овој показател го утврдува 

учеството на нето-извозот во БДП на 

земјата. Во случајот на македонската 

трговија со јаболка, овој показател има 

многу голема вредност, бидејќи нето-

извозот на јаболка е многу голем во 

споредба со другите земји, додека, пак, 

домашниот БДП е многу мал ако се 

спореди со другите земји. 
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Трговска отвореност 

Показателите коишто спаѓаат во оваа 

категорија имаат за цел да го утврдат 

нивото на интеграција на земјата со 

остатокот од светот. Најчесто користен 

показател од оваа група е соодносот на 

трговијата со БДП, којшто ги споредува 

меѓународните трансакции на земјата во 

однос на нејзиниот БДП. Односно, овој 

показател го мери степенот на зависност 

на домашните производители од 

странските пазари и нивната трговска 

ориентација, како и степенот на 

потпирање на домашната побарувачка на 

странската понуда на производи и 

услуги. На слика 6 е претставен 

соодносот на трговскиот биланс и БДП 

како просек за анализираниот период. 

Македонските производители на јаболко 

се високо ориентирани кон странските 

пазари, но истовремено ја покриваат и 

домашната побарувачка на јаболка 

(домашната побарувачка има низок 

степен на зависност од странски 

понудата увоз). Најголемите европски 

извозници на јаболка, како што се 

Италија и Холандија, иако имаат голема 

извозна вредност за јаболката, 

покажуваат ниска вредност за овој 

показател, бидејќи тие истовремено се и 

големи увозници на јаболка. Со ова се 

потврдува нивната отвореност кон 

странската конкуренција, додека 

македонскиот домашен пазар на јаболка 

е многу резервиран за странските 

конкуренти. 

 

 
Слика 6. Мерка за отвореност на трговијата во меѓународната конкуренција 

Figure 5. Measure for the trade “openness” to international competition 

 

Показателот на сооднос помеѓу 

трговијата и БДП е многу значаен за 

земјите коишто се мали и опкружени со 

соседни земји каде што постојат 

отворени трговски режими, како што е 

случајот на Република Македонија. 

Показателот на склоноста кон извоз го 

зема предвид учеството на извозот кон 

големината на БДП на земјата. На слика 

7, се прикажани резултатите добиени од 

пресметката на овој показател. 
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Слика 7. Споредба на показателите за склоност кон извоз 

Figure 6. Comparison between export propensity indicators 

 

Учеството на извозот јаболка во 

македонскиот БДП покажува дека 

земјата се стреми да извезува јаболка. 

Наспроти овој резултат, Република 

Македонија има многу мала вредност во 

увозот на јаболка, коешто е прикажано 

во табела 1. Стапката на пенетрација на 

увозот го покажува степенот на 

домашната побарувачка којашто е 

задоволена од увоз. Во овој случај, 

домашната побарувачка е пресметана 

како збир од БДП и разликата помеѓу 

увозот и извозот на јаболка.  

Очигледно е дека домашната 

побарувачка на јаболка во Република 

Македонија не е заинтересирана за 

јаболка од меѓународните пазари, па 

поради тоа, на другите земји им е многу 

тешко да се пробијат на нашиот пазар. 

Балтичките земји се најмногу зависни од 

увозот на јаболка. Другите земји, 

коишто остваруваат голем увоз и извоз 

на јаболка, покажуваат дека нивниот 

домашен пазар е повеќе отворен за 

странската конкуренција, но исто така 

дека нивното производство на јаболка е 

конкурентно на меѓународните пазари.
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Табела 1. Приказ на стапката на пенетрација на увозот и домашната побарувачка во одредени 

земји 

Table 1. Presentation of the import penetration ratio and the domestic demand in certain countries 

  

Пенетрација 

на увозот 

Домашна 

побарувачка   

Латвија 0.0006290 1,378,063,191 Австрија 

Летонија 0.0005358 1,378,063,191 Италија 

Холандија 0.0004492 780,310,953 Шпанија 

Словачка 0.0003534 481,434,801 Холандија 

Португалија 0.0003110 303,858,176 Швајцарија 

Хрватска 0.0002495 284,403,261 Шведска 

Шведска 0.0002423 211,537,737 Полска 

Чешка 0.0002253 207,468,692 Норвешка 

Бугарија 0.0002151 199,014,452 Данска 

Данска 0.0002031 182,917,184 Белгија 

Норвешка 0.0001912 140,163,186 Португалија 

Шпанија 0.0001602 82,206,624 Чешка 

Словенија 0.0001076 61,905,719 Романија 

Романија 0.0000957 30,040,848 Словачка 

Полска 0.0000468 26,353,014 Хрватска 

Швајцарија 0.0000346 25,469,703 Словенија 

Австрија 0.0000250 17,431,317 Бугарија 

Италија 0.0000250 15,875,571 Летонија 

Белгија 0.0000099 10,289,054 Латвија 

Р. Македонија 0.0000087 3,946,952 Р. Македонија 

 

Заклучоци 

Целта на овој труд беше да се оцени 

применливоста на методот на ОЕЦД за 

пресметка на показателите на 

меѓународна трговијата при анализа на 

трговијата во Република Македонија. 

Резултатите покажаа дека неговата 

примена е можна и корисна за 

понатамошна анализа на трговијата на 

земјата, како и нејзина споредба со 

други земји. Сепак, треба да се има 

предвид дека различните извори на 

податоци доведуваат до приближни 

вредности за пресметаните показатели, а 

не конкретни до вредности. Поради тоа, 

резултатите при компаративната анализа 

треба да се земат со одредено ниво на 

претпазливост бидејќи податоците се од 

различни извори на податоци. Секој 

показател има одредено место во 

анализата. Но, при споредба на степенот 

на интеграција на земјите, не мора да се 

земат предвид сите показатели туку 

треба да се направи соодветен избор 

помеѓу најзначајните показатели за 

конкретната анализа, односно за 

одреденото истражување. На кратко, 

главните резултати коишто се 

однесуваат на Република Македонија 

покажуваат дека земјата е нето-извозник 

на јаболка, а трговскиот суфицит 

изнесува 6,5 милиони долари за целиот 

период на анализа (1996-2006). 

Понатаму, земјата има низок степен на 

потпирање на меѓународните пазари за 

задоволување на домашната 

побарувачка, додека македонските 

производители на јаболка се 

првенствено извозно ориентирани, 

односно насочени кон меѓународните 

пазари. 
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Апстракт 

Евалуцијата на хигиенско-санитарните процедури во погоните за преработка на месо во една 

месна индустрија е направена врз основа на контролата на ефектите од спроведување на 

процедурите за хигиена и санитација. Истражувањето е реализирано во текот на три 

последователни години. Постапките на санитација на просториите, машините, работните 

површини како и алатките за работа беа направени согласно работната динамика и планови за 

спроведување на хигиенско-санитарните процедури во процесот на производството. При 

контролата на ефектот од спроведувањето на хигиенско – санитарните процедури за целиот 

период на истражување направени се 1661 контролен брис, од кои само 61 или 3,67% беа 

позитивни. Кај опремата беа утврдени 4,03% позитивни брисеви, а кај работната маса и 

персоналот 4,23% позитивни брисеви. Најмалку позитивни брисеви беа регистрирани кај 

алатот и садовите (0,99%). Највисоко хигиенско ниво во сите сегменти е забележано во текот 

на втората година од истражувањето. Врз основа на направената евалуација може да се заклучи 

дека одржувањето на нивото на хигиената во сите фази од производниот процес е во рамки на 

предвидените законски нормативи. 

Клучни зборови: хигиена, санитација, преработка на месо 

 

Abstract 

Evaluation of meat hygiene practices in meat processing plants was conducted monitoring and 

evaluation of efficient implementation of hygiene principles. The research activities were lasting for 

three years. Application of hygiene principles for processing rooms, equipment and meat surfaces 

were done according working dynamic and hygiene program for implementation of hygiene practices 

during meat processing. Monitoring of hygiene and sanitary measures implementation was done with 

swabbing and plate count. The result indicated that from 1661 control swab samples taking during 

research period, only 61 (3.67%) were positive. Hygiene assessment of equipment indicated 4.03% 

positive swab samples, and 4.23% positive swab samples were detected when the hygiene of working 

surfaces and workers was assessed. The lowest number of positive swab samples was registered when 

the hygiene of processing tools and utensils was assessed. At all levels of meat processing, the highest 

hygiene parameters were registered in the secound year of study. In coclusion, according the assessed 

hygiene evaluation, the hygiene principles are implemented in all level of meat processing in 

agreement with national legislation laing down meat hygiene. 

Key words: hygiene, meat proicessing, sanitation 
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Вовед 

Болестите предизвикани од храна 

претставуваат значаен проблем во јавното 

здравство, присутен дури и во 

најразвиените земји (EFSA, 2009). 

Алиментарните инфекции кај луѓето 

најчесто се предизвикани со конзумирање 

храна од животинско потекло која 

претходно била контаминирана со патогени 

микроорганизми. 

Епидемиолошките истражувања во светот 

укажуваат дека голем дел од болестите кои 

потекнуваат од храната се случуваат заради 

несоодветната хигиенска пракса што се 

спроведува во прехранбената дејност. 

Ризикот за појава на токсикоинфекции 

особено е зголемен при конзумирање на 

сурова или храна готова за конзумација, 

подготвена без претходно загревање, 

односно термичка обработка.  

Според податоците на Светската 

здравствена организација (СЗО) за 2011 

год., смртноста предизвикана од труења со 

храна го зазема второто место, веднаш по 

кардиоваскуларните заболувања (WHO, 

2011). Според податоците на Данскиот 

центар за зоонози (The Danish Zoonozis 

Center, 2009), инциденцијата на двете 

најчести зоонози кои се пренесуваат со 

месото (салмнонелоза и 

камфилобактериоза) била 30 и 71 случај на 

100000 луѓе / годишно, со претпоставка 

дека вистинската инциденца е 10 - 20 пати 

повисока.  Се верува дека месото и 

производите од месо во 25% од случаите 

биле извор на овие инфекции. 

Со зголемената конзумација на месо во 

целиот свет се зголемува и ризикот од 

појава на  болести од оваа категорија на 

храна, но се наметнува и предизвикот за 

одржување задоволително ниво на хигиена 

при просецирањето на месото со цел 

подигање на нивото на безбедност на 

месните производи. 

Зоонозите кои се пренесуваат со месото 

претставуваат голем проблем за 

прехранбената индустрија. Во последната 

декада преземени се неколку стратегии за 

редуцирање на опасностите во месото и 

производите од месо (Henson и Northen, 

2000; Korzen и Lassen, 2010). Многу често 

цел на јавните дебати претставува 

имплементацијата на нови технологии во 

производството на месото, како и 

користењето на методите за конзервирање 

на месото (van Kleef и сор., 2005; Flynn, 

2007). Главен предизвик за хигиената на 

месото претставува контролатата на 

патогените микроорганизми во суровините, 

пред да пристигнат во производните 

погони. Животните и живината се најважен 

резервоар на многу патогени 

микроорганизми кои се сретнуваат во 

храната. Од тука, месото, млекото, јајцата и 

нивните производи може да се носители на 

Salmonella enteric, Campylobacter jejuni, 

Listeria monocytogenes, Yersinia 

enterocolitica, Escherichia coli O157:H7 и 

останатите цревно-патогени бактерии 

(Sofos, 2008). Дополнително, 

идентификувани се и други патогени 

микроорганизми кои предизвикуваат 

болести при конзумирање на месо и месни 

производи, како Vibrio cholerae не O1, 

Vibrio vulnificus, Norovirus, Cryptosporidium 

parvum, Cyclospora cayetanensis, 

Enterobacter sakazakii, Mycobacterium avium 

subsp. Paratuberculosis, Escherichia albertii, 

and Clostridium difficile, приони и други 

резистентни бактерии (Oliver и сор., 2005; 

Whitley и Monto, 2006). 

Според бројните литературни податоци 

(Jessen и Lammert, 2003; Somers и Wong, 

2004), формирањето биофилмови на 

работните површини и опремата 

претставува најголем ризик за 

контаминирање на храната во 

прехранбената индустрија.  

Биофилмовите се многу резистентни на 

средства за санитација и антимикробни 

супстанции, па од тука се јавува проблемот 

со нивно ефикасно отстранување од 

работните површини (Simoes и сор, 2010). 

Според законските регулативи и 

препораките на интернационалните 

регулаторни тела кои се однесуваат на 
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безбедноста на храната (Codex Alimentarius 

Commission, 2003), одредени се видовите 

на патогени микроорганизми кои се 

индикатори за безбедноста на различни 

видови храна. На пример, Listeria 

monocytogenes и Salmonella spp. се 

анализираат за утврдување на безбедноста 

на месото, рибата, јајцата, млекото, 

зеленчукот, овошјето и нивните производи  

Како индикатори за безбедноста на 

живинското месо и производите од него се 

вклучени Campylobacter spp и Salmonella 

spp. (Habib et al., 2008). Индикатори за 

фекално загадување се E. coli и бактерии од 

фамилијата Enterobacteriaceae (Anonymous, 

2005). Staphyloccocus aureus претставува 

критериум, односно индикатор за добра 

лична хигиена на персоналот во 

прехранбената индустрија (Dijk et al., 2007). 

Спроведувањето на Добра хигиенска 

(ДХП) и Добра производна практика (ДПП) 

при процесирањето на месото претставува 

главен предуслов за достигнување 

задоволително ниво на хигиена на месото и 

производите од месо. Согласно Правилник 

за општите барања за примарното 

производство и придружни операции како 

и општите барања за храна (АХВ, 12/2012), 

операторите со храна се должни во 

производството и прометот на храна да 

применуваат и одржуваат процедури 

базирани врз HACCP принципи. 

Евалуацијата на хигиенско-санитарните 

мерки во погоните за преработка на месо 

претставува чекор напред кон целосно 

имплементирање на HACCP системот во 

оваа индустриска гранка. 

 

Материјал и методи  

Истражувањата се направени во погоните 

за преработка на месо во една месна 

индустрија во текот на три последователни 

години. Беше направен скрининг на 

спроведувањето на пропишаните 

хигиенско-санитарните процедури во 

погоните, преку: 

- испитување на начинот, средствата и 

опремата за спроведување на 

хигиената и санитацијата кои се 

користат во производниот процес и 

- контрола на ефектите од 

спроведувањето на овие процедури. 

 

Процедурите за хигиена и санитација во 

производниот погон ги опфати 

просториите, машините, работните 

површини, опремата и алатките за работа, 

како и персоналот. Процедурите за хигиена 

и санитација на работните површини, 

опремата и алатките за работа се состоеја 

од: 

- прелиминарно чистење со вода и 

отстранување на грубата нечистотија; 

- третман со воден раствор со детерѓент 

(перење), при што се водеше сметка за 

контактното време на детергентот и 

нечистотијата – времето на 

експозиција; 

- отстранување на детерѓентот и 

дисперзираната нечистотија со 

испирање на работните површини со 

чиста вода;  

- хемиска дезинфекција и 

- темелно плакнење со вода. 

Како средства и опрема за спроведување на 

горенаведените хигиенско - санитарни 

процедури се користеа: 

- четка/метла со лопатка; 

- топла вода; 

- мивка; 

- различни рачни четки за површинско 

чистење; 

- хемиско средство за чистење/перење од 

производител ХЕНКЕЛ-Еколаб; 

- централен систем за чистење/перење со 

пеномати  - ECOLAB Chameleon систем 

под низок притисок; 

- хемиски средства за перење и 

дезинфекција. 

 

Процедурите за хигиена и санитација на 

просториите, машините, работните 

површини и алатките за работа, како и на 

персоналот, беа направени согласно 

работната динамика во производството, 

зависно од обемот на дневното 
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производство или ефикасноста на 

средството за чистење/перење.  

Контролата на ефектот од спроведувањето 

на процедурите за хигиена и санитација на 

просториите, машините, работните 

површини и алатките за работа и на 

персоналот беше испитана со земање на 

брзи контролни брисеви, од 4 различни 

производители, и тоа: „Clean do“ од 

производителот „Hyserve“, „Path chek 

hygiene protein“ од производителот 

„Microgen bioproducts“, „Hy-rise colour 

Hygiene Test strip“од производителот 

„Merck“ и  „Pro-clean“од производителот 

„Hygiena“. Брзите контролни брисеви 

регистрираат остатоци од протеини. Со нив 

не може да се детектира присуство на 

патогени микроорганизми кои се од 

важност за безбедноста на храната, како на 

пример, бактериите од родовите Listeria и 

Salmonella, или пак да се утврди присуство 

на колиформни бактерии (Carrascosa и сор, 

2012). Контролните брисеви се земаа од 

површините пред почетокот со работа, а 

постапката на земање, кај сите овие видови 

тестови е слична. Рацете мора да бидат 

измиени и чисти, а можат да се користат 

ракавици за една употреба. Од местото на 

земање на примерокот нежно без големо 

притискање се повлекува по неколку пати 

во повеќе правци со апликаторот. Во 

зависност од тестот се аплицира реагенсот 

или пак доколку реагенсот е веќе 

аплициран, се чека одредено време да се 

прочита резултатот. 

Контролните брисеви од работните 

површини се земани пред почеток со 

работа, а добиените резултатите се 

соодветно евидентирани, обработени и 

анализирани. 

Во сите случаи на констатирање позитивни 

брисеви, постапките за хигиена и 

санитација беа повторени, се до добивање 

негативен резултат од брисевите. 

 

Резултати и дискусија 

Во Табела 1 се прикажани основните 

карактеристики на брзите контролни 

тестови кои беа користени за евалуација на 

хигиенско-санитарните процедури во 

погонот за преработка на месо. 

 

 

Табела 1. Основни карактеристики на користените брзи контролни тестови 

Производител  Hyserve 
Microgen 

bioproducts 
Мerck Hygiena 

Име на производ Clean Do 
Path chek hygiene 

protein  

HY-RiSE Colour 

Hygiene Test Strip 
Pro-Clean 

Број на тестои 100 100 50 50 

Температура на 

чување 
1-300C 250C 2-80C 2-250C 

Рок на траење 12 месеци 12 месеци 12 месеци 18 месеци 

Осетливост 50C     500C 

Време за кое се 

чита резултатот 
2 мин. 5 сек. 10 мин. 10 мин. 

Начин на 

манипулација 
лесно лесно Тешко лесно 

 

Во текот на тригодишниот период на 

истражување вкупно беа земени 769 брзи 

контролни брисеви од опремата, од кои 

позитивни беа 31 или 4,03% (Табела 2). 

Повисоки процентуални вредности за 

позитивни брисеви од просечната се 

забележани кај полнилицата (5,29%), 

тамблерот (8,70%), поклинјекторот (9,26%) 

и елеваторот (20%). Процентот на 

позитивни брисеви земени од дробилицата 

беше во рамки на просекот (4,11%). 
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Табела 2. Контролни брисеви од опремата за целиот период на испитување 

Место од каде е 

земен брисот 

Број на брисеви % 

Вкупно Негативни Позитивни Негативни Позитивни 

Полнилица 170 161 9 94,71 5,29 

Кутер 263 258 5 98,10 1,90 

Миксерблендер 42 41 1 97,62 2,38 

Тамблер 69 63 6 91,30 8,70 

Пиклинјектор 54 49 5 90,74 9,26 

Слајас машина 21 21 0 100,00 0,00 

Дробилица-Магурит 73 70 3 95,89 4,11 

Волф 44 43 0 97,73 2,27 

Елеватор 5 4 1 80,00 20,00 

Кожурајка 3 3 0 100,00 0,00 

Машина за кебапи 8 8 0 100,00 0,00 

Машина за 

плескавици 
9 9 0 100,00 0,00 

Машина за 

вакумирање 
5 5 0 100,00 0,00 

Казан-пушница 3 3 0 100,00 0,00 

Вкупно 769 738 31 95,97 4,03 

Во кланиците и месарниците, машините за 

расекување на половинките и раситнување 

на парчињата месо се главен извор на 

контаминација на готовите производи од 

месо (Vorst и сор., 2006; Perez - Rodriguez и 

сор., 2007). 

Вкупно, за целиот тригодишен период на 

истражувањето, беа земени 202 брзи 

контролни брисеви од алатот и садовите, 

при што, позитивни беа само 2 или 0,99% 

од брисевите (Табела 3). 

 

Табела 3. Kонтролни брисеви од алатот и садовите за целиот период на испитување 

Место од каде е 

земен брисот 

Број на брисеви % 

Вкупно Негативни Позитивни Негативни Позитивни 

Нож за пандлање  30 29 1 96,67 3,33 

Сатар 10 9 1 90,00 10,00 

Чекан за обликување 2 2 0 100,00 0,00 

Тацна-футајнер 15 15 0 100,00 0,00 

Пласт.гајба/кофи 17 17 0 100,00 0,00 

Кутер колица 89 89 0 100,00 0,00 

Када за дефростација 25 25 0 100,00 0,00 

Пила-пандлерај 14 14 0 100,00 0,00 

Вкупно 202 200 2 99,01 0,99 

 

Во Табела 4 е прикажана фреквенцијата на 

земање на брзи контролни брисеви од 

работната маса и од персоналот во текот на 

целиот тригодишен период на 

истражувањето. Од вкупно земени 685 

брисеви, позитивни беа 29 или 4,23% 

брисевите. 
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Табела 4. Контролни брисеви од работната маса и од персоналот за целиот период на испитување 

Место од каде е 

земен брисот 

Број на брисеви % 

Вкупно Негативни Позитивни Негативни Позитивни 

Работна маса 655 634 21 96,79 3,21 

Кецела 1 1 0 100,00 0,00 

Брис од рака 29 21 8 72,41 27,59 

Вкупно 685 656 29 95,77 4,23 

 

Забележлив е високиот процент на 

позитивни брисеви земени од рацете на 

персоналот. Овој показател укажува на 

релативно ниско ниво на хигиена на рацете 

на персоналот. 

Добрата хигиенска практика при ракување 

со месото има огромно значење во 

редуцирање на вкрстената контаминација. 

Затоа, добрата хигиенска практика при 

ракувањето со месото претставува клучен 

фактор за редуцирање на вкрстената 

контаминација (Lues и Van Tonder, 2007). 

Според ова истражување, несоодветното 

ракување со месото и производите од месо 

е главно поврзано со нивната дистрибуција 

и продажба, особено кај малите оператори 

со храна. И други истражувања (Norrung и 

Buncic, 2008; Violaris и сор., 2008) 

укажуваат на нискиот микробиолошки 

квалитет на производите од месо кај малите 

и средните оператори со храна во споредба 

со големите преработувачки капацитети. 

За испитување на ефектот од извршената 

дезинфекција се препорачува визуелна 

инспекција на површините, земање на 

брисеви од работните површини и 

одредување на вкупен број аеробни 

бактерии или користење на брзи тестови 

(АТП биолуминисцентни тестови). Брзите 

HY LITE - АТР тестови подразбираат 

детекција на активност на живи клетки, па 

затоа резултатите не можат да се користат 

како сигурен индикатор и навремен 

показател за ефектот од извршеното 

чистење и дезинфекција (Bautista и сор., 

1997). Во меѓувреме, постојано се работи 

на усовршување и унапредување на 

техниките за брзо и точно одредување на 

контаминацијата на работните површини и 

опремата со цел навремено и брзо 

детектирање на опасностите. 

Сепак мора да се нагласи дека во сите 

случаи на појава на позитивен резултат кај 

брзите контролни брисеви, постапката на 

спроведување на хигиенско санитарните 

мерки беше повторувана до добивање 

негативен резултат од брисот. 

Програмите за санитација во прехранбената 

индустрија главно се базираат на 

отстранување на крупната нечистотија од 

површините, миење, санитација со 

користење на детерѓенти за растворање и 

одлепување на нечистотијата од 

површините, повторно плакнење на 

површините со хигиенски исправна вода, 

дезинфицирање на исчистените површини 

и на крај завршно миење со вода. 

Стандардната санитациона програма во 

погоните за преработка на месо најчесто се 

состои од четири дена санитација со 

алкални средства за санитација и 

дезинфекција со препарати на база на хлор, 

еден ден, најчесто петок користење на 

кисели средства за санитација проследено 

со дезинфекциони средства на база на 

киселина. Употребата на дезинфекционите 

средства мора секогаш да биде според 

упатството на производителите, по пред 

третман на површините со детерѓент. 

Употребата на киселински дезинфекциони 

средства во погоните за преработка на 

месо, кои во својот состав имаат водороден 

пероксид и пероцетна киселина, биле многу 

поефикасни во споредба со хлорните 

дезинфекциони препарати (Fatemi и Frank, 

1999). Спротивно на претходните 

истражувања, други автори (Rossini and 

Gaylarde, 2000), истакнуваат дека 

употребата на хлорни препарати во месната 
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индустрија дава најдобри резултати од 

извршената дезинфекција. Понекогаш, за 

постигнување на подобар ефект од 

извршената дезинфекција на работните 

површини и опремата, во погоните од 

месната индустрија се препорачува вршење 

на дополнителна дезинфекција (Perez-

Rodrigues и сор., 2010). 

Сликовито, динамиката на контролните 

брисеви по месеци на календарските 

години како и за целиот период на 

истражување се прикажани во Графикон 1. 

Забележливо е високото хигиенско ниво во 

текот на втората година од истражувањето, 

додека во текот на третата година 

забележлив е високиот пик од октомври до 

декември. Она што се забележува од 

табелата е дека единствено во месеците 

фебруари и март не се регистрирани 

позитивни брисеви во трите години на 

истражување. 

 

 
 

Графикон 1. Динамика на позитивните брисеви по месеци на календарските години на испитување 

 

Збирно, за сите три години на 

истражување, резултатите од брзите 

контролни брисеви се прикажани во Табела 

30. Првата година од истражувањето се 

земени 642 бриса, од кои позитивни беа 31 

или 4,83% брисеви. Во втората година 

вкупно се земени 502 бриса, а позитивни 

беа само 5 или 1,00% брисеви. Третата 

година земени се вкупно 517 брисеви од 

кои позитивни беа 25 или 4,83%. 

Процентуално првата и третата година се 

добиени исти процентуални вредности за 

позитивните брисеви. И во оваа табела се 

потврдува фактот дека втората година 

покажа постоење на најдобри хигиенски 

услови во погонот каде се вршеше 

истражувањето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 4. Збирен приказ на контролните брисеви за време на испитувањето 

Година на 

испитување 

Број на брисеви % 

Вкупно Негативни Позитивни Негативни Позитивни 



76                                                                                                             Методија Трајчев, Димитар Наков, Тони Рочовски 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

JAFES, Vol 59, (2012) 

 

I 642 611 31 95,17 4,83 

II 502 497 5 99,00 1,00 

III 517 492 25 95,16 4,83 

Вкупно 1661 1600 61 96,33 3,67 

 

Најдобра стратегија за подобрување на 

безбедноста на месото претставува 

имплементацијата на соодветни хигиенско-

санитарни мерки кои би ја редуцирале 

контаминацијата на живите животни, би се 

минимизирала вкрстената контаминација 

на закланите животински трупови и месото, 

редуцирање на нивото на присутни 

микроорганизми во месото, редуцирање 

или елиминирање на микробната 

контаминација на финалните производи и 

инхибиција на растот и преживувањето на 

микроорганизмите на работните површини 

(Stopforth и Sofos, 2006; Juneja и Sofos, 

2009). Од тука, контролата на 

микроорганизмите во храната кои 

предизвикуваат заболувања кај луѓето и 

животните мора да се контролира на сите 

нивоа, почнувајќи од примарното фармско 

производство, приемот на суровините, 

нивното процесирање, складирање, 

дистрибуција, подготвување, сервирање и 

конзумирање (Koutsoumanis и сор., 2006; 

Stopforth и Sofos, 2006). 
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HPLC МЕТОДИ ЗА КВАНТИТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНАТА 

КОМПОНЕНТА ДАЗОМЕТ ВО ПЕСТИЦИДНАТА ФОРМУЛАЦИЈА BASAMID 
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Апстракт 

Во трудот се презентирани три методи за квантитативно определување на дазомет во 

пестицидната формулација Basamid Granulat, од коишто две се за реверзно-фазна течна 

хроматографијана, а една за нормално-фазна течна хроматографија. Методите во коишто се 

користи реверзно-фазниот режим на хроматографирање се изведени на колоните HS 3x3 C 8 

(3,3 x 0,46 cm), и LiChrosorb RP 8,  (25 x 0,4 cm). За разработка на методот за квантитативно 

определување на дазомет со нормално-фазен режим на хроматографирање, користени се 

колоните од типот LiChrosorb CN (25 x 0,4 cm), HS Pecosphere Silica 3 x 3 (3,3 x 0,46 cm) и 

LiChrosorb (Si 60 25  0,4 cm). За верификација на разработените методи извршена е проценка 

на долната граница на детекција, типот на зависност помеѓу масата и површианата или 

височината на хроматографските пикови за испитуваниот аналит, интермедијарната 

прецизност на добиените резултати за ретенционото време и површината на пикот, 

аналитичкиот принос и уделот на активната компонента во анализираните примероци од 

пестицидните формулации. Употребените колони од типот HS за квантитативно определување 

на дазомет со помош на реверзно-фазна течна хроматографија се: ефикасни, прецизни, 

економични и дозволуваат употреба на мобилна фаза со мал удел на органска компонента . 

Вредноста за долната граница на детекција за дазомет е најниска кај разработените методи во  

коишто се користени колоните од типот HS 3 x 3 C 8 изнесува 748,8 pg за дазомет.  

Клучни зборови: дазомет, HPLC методи 
 

HPLC METHODS FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF DAZOMET IN 

PESTICIDE FORMULATION BASAMID GRANULAT 
 

Biljana Petanovska-Ilievska  

Faculty of Agricultural Sciences and food, “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Republic of 

Macedonia 

e-mail bpetan88@yahoo.com 
 

Abstract 

For quantitative determination of dazomet in pesticide formulation Basamid Granulat, three HPLC 

methods are presented. Two methods are for reverse-phase liquid chromatography, and one for 

normal-phase liquid chromatography. The methods for reverse-phase determination of dazomet were 

performed on HS 3 x 3 C 8 (3,3 x 0,46 cm), LiChrosorb RP 8,  (25 x 0,4 cm). For quantitative 

determination of dazomet with normal-phase liquid chromatography, LiChrosorb CN (25 x 0,4 cm), 

HS Pecosphere Silica 3 x 3 (3,3 x 0,46 cm) and LiChrosorb (Si 60 25  0,4 cm), columns were used. 

For validation of all develop methods, the evaluation is performed for: limit of detection, the linearity 

between the mass of analyte and peak area or peak height, intermediate precision of obtained results 

for retention time and peak area, percentage of recovered analyte and active ingredient quantity in 

pesticide formulation samples. The HS column type for quantitative determination of dazomet with 

reverse-phase liquid chromatography has some advantages: efficiency, precise, economic, and 

consists of small part of organic modifier in the mobile phase. The best value for limit of detection for 

dazomet 748,8 pg, was obtained on column type HS 3 X 3 C 8.  

Key words: dazomet, HPLC methods
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Вовед 

Дазомет (tetrahydro -3,5-dimethyl -1,3,5- 

thiadiazine -2- tione,) припаѓа во групата на 

нематодите, фунгицидите, хербицидите и 

инсектицидите. Примената на овој 

пестицид се базира на широкиот спектар на 

неговите активности. Имено, се користи 

како почвен фумигант којшто во присуство 

на влага се разградува до метил 

дитиокарбаминска киселина, којашто 

претрпува понатамошна деградација до 

метил изотиоцијанат, формалдехид, 

хидроген сулфид и метиламин (Tomlin C., 

1997). Дазомет ги контролира почвените 

габи (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, 

Sclerotinia и Verticillium spp. Colletotrichum 

coccodes (atramentarium)), нематодите, 

'ртењето на семето од коровите и почвените 

инсекти. Исто така се користи како 

слимицид при производство на хартија, а и 

како заштитно средство во адхезиви и 

лепила.  

Декларираното количество на дазомет во 

формулацијата Basamid Granulat е 98 %  4, 

а главните метаболити на активната 

компонента се трите дехидро-димерни 

форми:  I а, I б и I в чии имиња се: 

I а- 5,5'-ethylenedi[tetrahydro-3-methyl-

1,3,5-thiadiazine-2-thione],   

I б- 3,5-ethylenedi[tetrahydro-3-methyl-

1,3,5-thiadiazine-2-thione], 

I в- 3,3'-ethylenedi[tetrahydro-3-methyl-

1,3,5-thiadiazine-2-thione]. 

 

Според стандардниот CIPAC метод (1984), 

определувањето на дазомет се спроведува 

со помош на кисела хидролиза на 

препаратот до јаглерод (IV) сулфид и 

негова апсорпција во метанолен KOH. 

Апсорбираниот јаглерод (IV) сулфид потоа 

квантитативно се определува со помош на 

јодометриска титрација. Очигледно е дека, 

доколку се присутни метаболитите на 

дазомет во препаратот, добиениот резултат 

ќе биде сума од уделот на дазомет и 

неговите дехидро-димерни форми. 

За квантитативно определување на дазомет 

со помош на високо ефикасната течна 

хроматографија во формулацијата Basamid 

Granulat се публикувани два труда во 

часописи со фактор на влијание од B. 

Petanovska-Ilievska (2001) и B. R. 

Petanovska-Ilievska и L. B. Vodeb, (2002). 

Од овие причини цел на овој труд е да ги 

презентира објавените методи за 

квантитативно определување на  дазомет во 

пестицидната формулација Basamid 

Granulat со помош на HPLC со  UV 

детекција. 

 

Експериментален дел 

2.1. Реагенси: За подготовка на мобилните 

фази, користени се: вода, метанол, 

ацетонитрил, дихлорметан и n-хексан, со 

HPLC чистота, производство на  Sigma-

Aldrich- Deisenhofen, Germany. За 

определување на мртвото време на 

колоната е употребен KNO3, произведен од 

Алкалоид - Р. Македонија. 

Анали-тичкиот стандард од дазомет и 

неговите метаболити се подарок од BASF 

(Germany), а се добиени преку генералниот 

застапник за Р. Македонија - Хемомак. 

HPLC анализи: За разработка на 

хроматографските методи за квантитативно 

определување на дазомет се користени 

различни типови на аналитички колони со 

различни димензии меѓу кои спаѓаат и 

брзите колони (HS-high spead) од типот:  

HS 3 x 3 C 8; и HS Pecosphere 3 x 3 Silica, со 

димензии 3,3 x 0,46 cm (5m, Perkin Elmer). 

Покрај овие колони, користени се и долги 

колони од типот: LiChrosorb RP 8, со 

димензии 25 x 0,4 cm (5m),  LiChrosorb CN 

25 x 0,4 cm (5m) и LiChrosorb Si 60 25 x 

0,4 cm (5m) произведени од Merck 

(Darmstadt, Germany). 

Експериментите се изведени на HPLC 

произведен од Perkin Elmer со бинарна 

пумпа (модел LC 250) и UV Diode Array 

Detector (модел LC 235). Хроматограмите 

се интегрирани на дијаграми со брзина од 

10 mm/min. 

За одржување на константна температура 

во колоната користена е термостатирана 

печка Spark Holland “Mistral” (тип 880). 

Основните стандардни раствори и пробите 

од пестицидните формулации како и 

приготвените мобилни фази се дегазирани 

со помош на ултразвучно купатило од 

типот “Elma”.  

За определување на стабилноста на 

основниот стандарден раствор (stock 

solution) во метанол како и за определување 

на неговите апсорпциони карактеристики, 

користен е UV-VIS спектрофотометар од 

типот Hewlett Packard Diode Array 

Spectrophotometer 8452A. 
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Пробите и работните стандардни раствори 

се филтрирани преку 0,45 m Spartan-T  

шприц филтри (Sigma-Aldrich). 

Подготовка на стандардни раствори за 

разработка на RP-HPLC методи: 
Основните стандардни раствори од дазомет 

се подготвени со растворање на 

аналитичкиот стандард во метанол во 

одмерни тиквички со волумен од 25 cm3. 

Вака приготвените стандардни раствори се 

дегазирани (10 min) и се чувани на 4 оC 

(според принципите на SOP's - standard 

operating procedure- Training Manual, 1995). 

Работни стандардни раствори од 

дазомет: Стандардните прави за дазомет се 

добиени од податоците од мерењата на 

серија од работни раствори со различна 

маса. Серијата е подготвена од основниот 

стандарден раствор, со префрлање на 

порции со различен волумен во одмерни 

тиквички со волумен од 10 cm3. Тиквичките 

се дополнети до марката со смеса од 

ацетонитрил/вода или ацетонитрил/пуфер 

со волуменски однос 50/50. Секој работен 

раствор е инјектиран три пати, со одделни 

порции со волумен од по 5 mm3. 

Подготовка на слепа проба за проценка 

на точноста на разработените методи за 

дазомет: Во разработката на методите за 

определување на дазомет, користена е 

смеса од аналитичките стандарди на трите 

изомерни форми од дехидро-димерниот 

облик на дазомет. Во одмерни тиквички со 

волумен од 25 cm3 измерена е соодветна 

маса од смесата на метаболитите на 

дазомет и дополнето со метанол до 

марката. Растворите потоа се 

ултрасонифицирани, а потоа од нив се 

земени порции со одреден волумен во 

одмерни тиквички со волумен од 10 cm3. 

На овие раствори е додадено соодветно 

количество од дазомет и дополнето со 

смеса од ацетонитрил/вода или 

ацетонитрил/пуфер со волуменски однос од 

50/50. Пред инјектирање на растворите, 

истите се филтрирани со 0,45 m Spartan -T 

шприц филтри. 

Подготовка на проба за квантитативно 

определување на дазомет За 

определување на уделот на дазомет во 

пестицидните формулација Basamid 

Granulat, направени се по две мерења на 

проби во одмерни тиквички со волумен од 

25 cm3. Пробите се подготвени, на истиот 

начин како за подготовката на работните 

стандардни раствори. По растворањето, 

пробите се третирани со ултразвук во 

ултразвучно купатило во времетраење од 

20 min. Од овие раствори, во одмерни 

тиквички со волумен од 10 cm3 се 

префрлени порции со одреден волумен и 

дополнети до марката со конституентите на 

мобилната фаза со еквивалентни волумени. 

Пред инјектирањето, примероците (5 mm3) 

се филтрирани низ 0,45 m Spartan -T 

шприц филтри.  

 

Подготовка на стандардниот раствор од 

дазомет за разработка на методи за NP-

HPLC 

Основен стандарден раствор од дазомет: 

За разработка на методи за нормално-фазна 

хроматографија,  аналитичкиот стандард на 

дазомет е растворен во смеса од n-хексан и 

дихлорметан со волуменски однос 50/50, до 

вкупен волумен на растворот од 25 cm3. 

Растворите се ултрасонифицирани 20 min 

со помош на  ултразвучно купатило, а 

потоа се користени за подготовка на серија 

од работни  стандардни раствори.    

Работни стандардни раствори од 

дазомет: За проценка на типот на 

зависност меѓу двете променливи величини 

(маса на инјектиран аналит и површина или 

височина на хроматографски пик), од 

основниот раствор се префрлени порции со 

одредени волумени во одмерни тиквички 

со волумен од 10 cm3. Аналитичките 

стандарди се растворени во смеса од n-

хексан и дихлорметан со еквивалентни 

волумени, а потоа од секој работен 

раствотр се инјектирани по три порции со 

волумен од 5 mm3.  

Подготовка на проба за квантитативно 

определување на дазомет: Пробите од 

пестицидната формулација Basamid 

Granulat се подготвени во одмерни 

тиквички со волумен од 25 cm3, со 

растворање во смеса од n-

хексан/дихлорметан со волуменски однос 

50/50. По растворањето, пробите се 

дегазирани (10 min) во ултразвучно 

купатило. Од секој раствор е префрлен 

соодветен волумен,  во одмерни тиквички 

со волумен од 10 cm3 и  дополнето до 

марката со смесата од n-хексан и 

дихлорметан. Растворите се филтрирани со 

0,45 m Spartan -T шприц филтри, а потоа 

од секој раствор се инјектирани по три 

порции со волумен од 5 mm3. 
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Резултати и дискусија 

Во услови на реверзно-фазна 

хроматографска анализа, во медиум на 

ацетонитрил/вода со волуменски однос од 

30/70, во спектарот на дазомет се 

забележуваат три ленти коишто лежат на 

околу 211 nm, 245 nm и 280 nm.  Лентите 

чијшто максимуми лежат на околу 245 nm 

и 210 nm имаат послаб интензитет во однос 

на лентата што лежи на околу 280 nm. 

Заради поголемата респонсибилност на 

детекторот во однос на сигналот од 

испитуваната компонента, мерењата се 

изведени на  бранова  должина  од  280 nm.  

Колоната од типот HS C 8 (3,3 cm x 0,46 

cm) е користена во разработката на 

методот I, додека за разработка на методот 

II е користена долга колона од типот 

LiChrosorb RP C 8 (25 cm x 0,4 cm). 

Експериментите се изведени на 

температура од 25 oC и проток на мобилна 

фаза од 1,0 cm3/min (Сл.1.). 

Во разработката на методот I, користена е 

мобилна фаза  составена од 

ацетонитрил/вода со волуменски однос од 

70/30. Притоа е постигнато кратко 

ретенционо време на дазометво колоната од 

0,41 min (k = 0,86). Со цел да се зголеми 

вредноста за факторот на капацитет на 

колона за дазомет, намален е уделот на 

ацетонитрил во мобилната фаза до 15 %, 

при што  просечната вредност за времето 

на задржување на дазомет изнесува околу 

0,65 min (k = 1,60). Времето на задржување 

на пиковите од техничките нечистотии на 

дазомет е околу 1,24 min за изомерната 

форма Ia; 1,39 min за изомерната форма Iб 

и 1,58 min за изомерот Iв. 

Определената вредност за сепарациониот 

фактор за дазомет и првиот коелуирачки 

пик изнесува околу 2,47, што укажува на 

добра селективност и специфичност на 

разработениот метод.  

Сепарационите фактор за останатите 

пикови имаат вредност од околу  IaIб=1,15; 

IбIв=1,17. Со споредба на спектрите на 

дазомет, снимени од пиковите на 

аналитичкиот стандард и пестицидната 

формулација, добиена е вредноста на 

индексот на чистота на пикот од интерс од 

околу 1,0. Ова е уште една потврда дека 

постои добра сепарација помеѓу пикот од 

интерес и првиот коелуирачки пик од 

техничките нечистотии на дазомет. 

Мобилна фаза што е користена во 

разработката на методот II е  составена од 

ацетонитрил/вода со волуменски однос од 

70/30. Ретенционото време на дазомет е од 

околу 2,88 min, додека индексот на чистота 

на сигналот од активната компонента под 

наведениве услови изнесува околу 3. 

Намалување на бројната вредност за овој 

параметар е постигнато со намалување на 

температурата на 25 oC и уделот на 

органскиот модификатаор на 30 %. Имено, 

под овие услови индексот на чистота на 

изолираните пикови од дазомет не е 

повисок од 1,1, а просечното време на 

задржување е околу 3,85 min ( k=1,45). 

Под наведените услови за 

хроматаографирање постигната е и добра 

сепарација на компонентата од интерес од 

нејзините метаболити. Имено, времето на 

задржување на дехидро-димерните форми 

на дазомет е околу 4,40 min, 4,61 min и 4,88 

min (kIa= 1,80; kIб=1,94; kIв=2,11). Вредноста 

за сепарациониот фактор () за дазомет и 

првата изомерна форма што е елуирана по 

него, изнесува околу 1,24, додека за 

останатите пикови неговата вредност 

е:IaIb=1,08; IbIc=1,09. 

Линеарната зависност помеѓу зависно 

променливите величини (височина или 

површина на пик и маса на дазомет) за 

методите I и II е тестирана во интервал од 

8,68 ng до 465 ng. Добиените вредностите 

за коефициентите на детерминација 

(r2=0,99981, за методот I; r2=0,99977 за 

методот II), укажуваат на добра линеарна 

зависност на површината на пикот од 

масата на аналитот. Имено, вредностите за 

овој коефициент за квадратниот и кубниот 

модел се слични со линеарниот, па заради 

едноставност, испитуваните методи може 

да се третираат за линеарни 

Вредностите за долната граница на 

детекција за методите I и II се  881,6 pg за 

методот I и 2,88 ng за методот II.   

Вредностите за проценка на 

рипитабилноста во еднодневните анализи и 

интермедијарната прецизност се добиени 

со инјектирање на аналитичкиот стандард 

од дазомет со маса од 232 ng.  

Повеќедневните анализи за проценка на 

прецизноста на методите во разработка, 

покажаа губење на ефикасноста на 

колоната од типот LiChrosorb C 8 (метод 

II). Имено, по неколку инјектирања, пикот 

од дазомет покажа тренд на развлекување. 
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Покрај тоа  површината на интегрираните 

пикови за иста маса од аналитот, е помала 

кај колоната од типот LiChrosorb во однос 

на кратката колона од типот HS C 8, што 

веројатно се должи на: екстра колонскиот 

ефект, несакани интеракции на примерокот 

со колоната или други хриматографски 

проблеми (Chrom Book). 

Интермедијарната прецизност на 

ретенционото време и површината на пикот 

од дазомет за HS колоната е проценета од 

добиените статистички параметри со 

ANOVA тестот. Пресметаните вредности за 

Фишеровиот статистички критериум (F 2,14; 

0,05 и F 7,14; 0,05) се пониски од табличните  

вредностите за F при истиот број на 

степени на слобода и коефициент на ризик 

(F 2,14; 0,05 = 3,739 и F 7,14; 0,05 = 2,764). Одтука 

може да се констатира дека не постои 

значајна статистичка разлика меѓу 

еднодневната и повеќедневната 

пофторливост на времето на задржување и 

површината на пикот на компонентата од 

интерес, добиени со употреба на методот I. 

Просечната вредност на аналитичкиот 

принос е 101,44 % со RSD= 0,39 % (n=6) за 

помалата маса (200 ng) од додадениот 

аналит и 100,78 % со RSD= 0,70 % (n=6) за 

поголемата маса (400 ng) од додадениот 

аналит. 

Уделот на дазомет во испитуваните 

примероци изнесува околу 98,66 % со 

RSD=0,54 % (n=6) за поголемата маса од 

измерената проба, додека за помалата маса 

од измерена проба изнесува околу 98,56 % 

со RSD= 0,58 % (n=6). Определениот удел 

на активната компонента во формулацијата 

одговара на содржината што ја декларира 

произведувачот.Користејќи го фактот дека 

растворливоста на дазомет во неполарни 

солвенти како што е циклохексан (400 g/kg) 

е поголема отколку во поларни солвенти 

како на пример вода (3 g/kg) (Tomlin C., 

1997), направен е обид за разработка на 

метод со помош на нормално-фазна течна 

хроматографија, во којшто е користена 

интермедијарната колона од типот 

Lichrosorb CN (5 m, 25 x 0,4 cm,  Merck). 

Ова е воедно и единствен обид за 

разработка на метод за квантитативно 

определување на дазомет со помош на 

нормално-фазната течна хроматографија. 
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Figure 1. a) Chromatogram of dazomet-I (232 ng), its dehydro-dimer forms-Ia, Ib, Ic and methanol-Im, 

separated on HS Pecosphere 3 x 3 C8 column and LiChrosorb C 8, mobile phase acetonitrile/water 

(15/85, v/v method I); b) 30/70 method II, flow  rate 1 cm3/min, column temperature 25 oC; UV 

detection  285 nm.  

Сл. 1. a) Хроматограм на дазомет (232 ng) (I), неговите дехидро-димерни форми (Iа, Iб, Iв) и метанол 

(IМ) добиен на колоните HS C-8 и LiChrosorb C-8, мобилна фаза  составена од аце-

тонитрил/вода со волуменски однос 15/85 (метод I) и b) 30/70 (метод II), проток од 1,0 

cm3/min, температура  25 oC, UV детекција на бранова должина од 280 nm. 
 

Во статијата на  Osselton i Snelling 1986 се 

определени спектралните карактеристики и 

факторот на пеесетина пестициди меѓу кои 

се наоѓа и  дазомет (k=2,19). Во 

испитувањата, авторите користеле колона 

од типот Spherisorb S5W (250 mm  5 mm), 

и мобилна фаза составена од  

дихлорметан/изооктан, со волуменски 

однос од 60/40 и проток од 2 cm3/min.   

За разработка на методот III, се користени 

колоните од типот HS Pecosphere 3  3 

Silica  (3 m, 3,3 x 0,46 cm, Perkin Elmer), 

Lichrosorb Silica 60 (5 m, 25 x 0,4 cm,  

Merck) и претходно наведената 

интермедијарна колона од типот Lichrosorb 

CN.  

Во испитувањата, кај сите тестирани 

стационарни фази е употребена  мобилна 

фаза подготвена од разлучни волуменски 

односи на n-хексан и дихлорметан. 

Во спектарот на дазомет снимен во раствор 

на n-хексан/дихлорметан со волуменски 

однос 50/50  егзистираат две ленти што 

лежат на околу 246 и 287 nm. Бидејќи UV 

сигналот е функција од апсорпциониот 

моларен коефициент, во согласност со 

апсорпциониот спектар на дазомет, заради 

повисокиот интензитет на лентата што 

лежи на подолга бранова должина, 

испитувањата се изведени на 285 nm. 

Испитувањата што се изведени на колоната 

од типот LiChrosorb Silica, со  мобилна фаза 

составена од n-хексан/дихлорметан со 

волуменски однос 40/60, температура од 25 
оC и проток на мобилна фаза 2 cm3/min, 

покажаа отсуство на хроматографски 

сигнал на компонентата од интерес, во 23 

min хроматографирање. Пикот од интерес 

не излегува од колоната, дури и во услови 

кога уделот од дихлорметан во мобилната 

фаза е 90 %, а протокот на мобилната фаза 

2,2 cm3/min. 

Причината за преципитацијата на дазомет 

на стационарната фаза е можеби резултат 

на киселата природа на силика гелот, 

заради што органските амини многу силно 
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се задржуваат на него или пак се елуираат 

како многу асиметрични пикови (Lough W. 

и Wainer W, 1996). Ако се има во предвид 

дека елуирачката сила на изооктанот 

изнесува 0,01, а на n-хексанот 0,00, тогаш 

може да се претпостави дека несовпаѓањето 

на добиените резултати со литературните 

податоци, веројатно се должи на разликите 

во типот на атсорбентот со којшто е 

пакувана хроматографската колона.  

Со примена на кратка колона од типот HS 

Pecosphere 3 x 3 Silica со димензија на 

лента од 3,3 cm, мобилна фаза составена од 

n-хексан/дихлорметан со волуменски однос 

од 20/80, протокот на мобилна фаза од 2 

cm3/min и температура од 25 оC  постигнато 

е време на задржување на дазомет од 3,44 

min (k=16,2). Пикот на дазомет што е 

добиен под навдените услови, има 

неправилна форма во основата на 

фронталниот дел.   

 Хемиски модифицираните силики (Lough 

W. и Wainer W, 1996), меѓу кои спаѓаат 

аминопропил-, цианопропил- и диолните 

фази се успешни алтернативи за силика 

геловите како стационарна фаза во 

нормално-фазната течна хрома-тографија. 

Намалената активност на цианопропил- 

аминопропил-, и диолните фази во 

споредба со силика геловите ги прави 

поприкладни за сепарација на компоненти 

со средна поларност. Соединенијата со 

средна поларност исто така се погодни за 

опредлуваењ со реверзно-фазната 

хроматографија, при што изборот меѓу 

нормално-фазна и ревезно-фазна течна 

хроматографија повеќе се базира на 

природата на матрицата отколку на 

својствата на аналитот. 

Интермедијарните колони од типот 

LiChrosorb CN (5m, 25 x 0,4 cm), се 

користата во системи во коишто може да се 

употрбат типични нормално-фазни и 

реверзно-фазни елуенти (Шатц В. Д., 

1988). Во последниот случај, нејзините 

својства наликуваат на оние од силикагел, 

меѓутоа присуството на нитрилните групи 

ја менуваат селективноста на почетниот 

материјал. Во однос на одредени групи на 

соединенија цианоетил-силикагеловите 

поседуваат задоволителна задржувачка 

способност како во нормално-фазниот така 

и во реверзно-фазниот режим на 

хроматографирање. 

Прв чекор (Lough W. и Wainer W, 1996) за 

оптимизација на мобилната фазаза, со цел 

да се обезбеди максимална резолуција на 

сите аналити во примерокот, е 

регулирањето на силата на солвентот. 

Имено, за да се намали времето на 

анализата, пожелно е сите компоненти во 

примерокот да се елуираат  со вредност за k 

помеѓу 2 и 10. 

Со користење на интермедијарна колона од 

типот CN и нормално-фазни услови за 

хроматографирање (Сл.2) во коишто е 

употребена мобилна фаза во состав n-

хексан/дихлорметан со волуменски однос 

од 50/50 и проток од 1,3 cm3/min 

постигнато е ретенционо време на дазомет 

од околу 3,56 min (k=1,82). Времето на 

задржување на првиот коелуирачки пик на 

дазомет (5,5' изомерот) изнесува околу 4,11 

min, неговиот факторот на капацитет околу 

2,26, додека сепарациониот фактор за двете 

соседни компоненти изнесува околу 

IIa=1,24. Вредностите на сепарационите 

фактори за пиковите од метаболитите на 

дазомет се: IaIб=1,99; IбIв=1,1. 

Типот на зависност помеѓу масата на 

дазомет и површината или височината на 

хроматографските сигнали е тестиран во 

интервал од 35 ng  до  875 ng. 

Коефициентите на детерминација што се  

добиени со тестирање на вредностите за 

површина на пик како случајно 

променлива, за трите типа на равенки се 

значително поголеми од оние во коишто 

како променлива величина е користена 

височината на хроматографскиот сигнал. 

Високата вредност за коефициентот на 

детерминација (0,99970) покажува добра 

линеарна зависност помеѓу масата на  

аналитот и површината на добиените 

пикови.
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Figure 2. Chromatogram of dazomet (I) and its dehidro-dimer forms (Ia; Ib; Ic) separated on LiCrosorb CN, 

mobile phase n-hexane/dichlormethane (50/50,v/v); flow rate 1.3 ml/min; column temperature 25 
oC; UV detection at 285 nm. 

Сл. 2. Хроматограм на дазомет (I) и неговите дехидродимерни форми (Ia, Ib, Iv) сепарирани  

          на LiCrosorb CN, мобилна фаза n-heksan/dihlorometan sо волуменски однос 50/50,   

           проток 1,3 cm3/min, температура 25 oC и UV детекција на бранова должина од 285 nm 
 

Долната граница на детекција за дазомет е 

определена на осетливост на детекторот од 

0,05 АЕ, а изнесува околу 4,375 ng (n = 5).  

Точноста на методот е проценета преку 

добиените вредности за аналити-чкиот 

принос за аналит што е додаден во смесата 

од метаболитите на дазомет. Вредностите 

за аналитичкиот принос се: 99,16 % (n = 6) 

со RSD = 0,41 % за помалата маса од 

додадениот аналит и 103,02 % (n = 6) со 

релативна стандардна девијација од 0,81 % 

за поголемата маса од додадениот аналит 

во слепата проба. 

Прецизноста на разработениот метод е 

проценета од добиените вредностите за 

статистичките параметри од ANOVA 

тестот, направен со цел да се одговори на 

прашањето дали постои

значајна статистичка разлика меѓу 

добиените резултати за ретенционото време 

и површината на пикот на дазомет, во 

еднодневните и во тридневните 

определувања. 

Добиените вредности за F пресметани од 

експерименталните податоци за 

ретенционото време и површината на 

хроматографските сигнали F0.05;2,14  и F0.05;7,14 

се пониски од табличните  вредностите за 

овој статистички критериум F0.05 (2, 14) = 

3.739 и F0.05 (7, 14) = 2.764. Одтука, може да 

се констатра дека од статистичка гледна 

точка непостои значајна разлика меѓу 

добиените резултати во еднодневните и 

повеќе дневните анализи. 

Средната вредност на уделот на активнта 

компонента во тестираните примероци од 

пестицидната формулација изнесува 98,5 % 

со RSD = 0,15 % (n = 6) за помалата маса од 

измерената проба и 99,4 % (n = 6) со RSD = 

0,12 % за поголемата маса од измерената 

пробата. 

 

Заклучоци 

Врз основа на добиените резултати од 

тестирањето на разработените методи за 

квантитативно определување на дазомет во 
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пестицидната формулација BAsamid 

Granulat, може да се констатира дека, 

високоефикасната течна хроматографија со 

детектор со низа од диоди е прецизна, брза, 

дирекна и едноставна техника за нивно 

определување. При тоа брзите колони од 

типот HS 3x3 со димензии 3,3x0,46cm 

(3m) покажуваат извонредни сепарациони 

способности и нудат можност за брза 

односно економична анализа во којашто 

уделот на ацетонитрил се сведува дури и на 

15 %.  

Вредностите за долната граница на 

детекција за методите I и II се  881,6 pg за 

методот I и 2,88 ng за методот II.  Долната 

граница на детекција за дазомет е 

определена на осетливост на детекторот од 

0,05 АЕ, а изнесува околу 4,375 ng. 
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SPOREDBENI ISPITUVAWA NA PROIZVODNITE 
KARAKTERISTIKI  

KAJ VIDOVITE TRITICUM DURUM, TRITICUM AESTIVUM И TRITICUM 

DICOCCUM 

OD RODOT TRITICUM 
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Apstarakt 
Analizirani se nekolku proizvodni karakteristiki kaj tri razli~ni vidovi p~enica od 
rodot Triticum i toa vidovite: Triticum.durum (tvrda p~enica), Triticum aestivum (meka 

p~enica) i Triticum dicoccum (dvozrnest limec). Od vidot Triticum.durum ispituvani se 21 
sorta, od vidot Triticum aestivum 2 sorti i 1 linija i od vidot Triticum dicoccum dva 
varieteta. Ispituvanite vidovi p~enica imaat razli~na genomska i hromozomska 
struktura. Vidot Triticum dicoccum ima najmal broj na zrna vo klasot, dodeka najgolem broj 

imaat sortite od vidot Triticum aestivum. Te`inata na zrnata vo glavniot klas  i te`inata 
na glavniot klas e vo direkna zavisnost od brojot na zrnata vo klasot i nivnata 
ispolnetost, najmala e kaj Triticum dicoccum, a najgolema kaj Triticum aestivum.  

Klu~ni zborovi: proizvodni karakteristiki, Triticum durum, Triticum aestivum, Triticum 

dicoccum. 

 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF YIELD COMPONENTS IN SPECIES  

TRITICUM DURUM, TRITICUM AESTIVUM AND TRITICUM DICOCCUM  

FROM GENUS TRITICUM 
 

Manasievska-Simic Silvana, Angelov I.  

 
Fakultet za zemjodelski nauki i hrana, 1000, Skopje, Republika Makedonija 

 

Abstract 
Yield components were analysed in 3 species of wheat from genus Triticum: Triticum durum (durum 

wheat), Triticum aestivum (soft wheat) and Triticum dicoccum (emmer wheat). From species Triticum 

durum 21 varieties were analysed, from Triticum aestivum 2 varieties and 1 line and from Triticum 

dicoccum 2 varietetes. Analysed wheat species have different genom and chromosome structure. 

Triticum dicoccum has lowest grain number in spike, while highest grain number have varieties of 

Triticum aestivum. Grain mass and spike mass are correlated with number of grains in the main spike, 

Triticum aestivum has highest results  and Triticum dicoccum lowest.  

Key words: yield components, Triticum durum, Triticum aestivum, Triticum dicoccum.  

 

Voved 
Brojot na zrnata vo glavniot klas e 
proizvodna karakteristika {to e vo 
zavisnost od genetskite osobini na 
sortata. Pretstavuva kvantitativn 
osobina, {to zna~i deka zavisi kako od 
brojot na klav~iwata, taka i od 
vremenskite uslovi vo periodot na 
cvetawe i oploduvaweto. Novoselović i 

sor. (1999) utvrdile deka bez razlika na 
gustinata na seidbata, brojot na zrnata 

se menuva pod vlijanie na selekcija na 
p~enicata, i go prepora~uvaat brojot na 
zrna, kako kriterium vo selekcijata. 
Isto taka, utvrdile deka ovaa 
karakteristika e vo negativna 
korelacija so visinata na stebloto, a vo 
pozitivna korelacija so brojot na zrna i 
masata na zrnata po rastenie. Novoselović 

i Drezner (1997) utvrdile slaba 
varijabilnost me|u sortite vo odnos na 
ovaa karakteristika, no zna~ajna 
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statisti~ka razlika me|u razli~ni 
godini. Spored Dragović i Maksimović 

(2000), brojot na zrnata vo klasot zavisi 
od rokot na seidbata i navodnuvaweto, 

no isto taka e i sortna osobina. Grgić i 

sor. (1999; 1996) konstatirale zna~ajna 
korelacija na brojot na zrnata vo klasot 
so prinosot na zrnoto. Soznanijata na 
Stojanović (1988) (cit. Grgić et al., 1996) 

poka`uvaat deka variraweto na brojot 
na zrnata po klas go objasnuva 90% od 
variraweto na prinosot. Te`inata na 
zrnata vo glavniot klasot e vo direkna 
zavisnost od brojot na zrnata vo klasot i 
nivnata ispolnetost. Namalenata 
te`ina na zrna vo oddelni godini e 
posledica na su{nite uslovi vo 
ranoproletniot period {to 
predizvikuva namaluvawe na brojot na 
zrno na klas i te`inata na zrna, {to e vo 
korelacija so postignatite prinosi  na 
hektar. Novoselović  i sor. (1999) utvrdile 
pozitivna korelacija na te`inata na 
zrnata so brojot na zrnata vo klas, a 
negativna korelacija so visinata na 
glavnoto steblo. Novoselović i Drezner 
(1997) konstatirale zna~ajna 
statisti~ka razlika me|u sortite vo 
odnos na ova svojstvo, no i me|u razli~ni 
godini. Te`inata na zrnata vo glavniot 
klas e vo pozitivna korelacija so 
prinosot na zrnoto, apsolutnata masa, 
te`inata na klasot, brojot na zrnata vo 
klasot (Grgić i sor., 1996).  Grgić i sor. 
(1996) utvrdile deka te`inata na klasot 
e vo korelacija so brojot na zrnata vo 
glavniot klas, dol`inata na klasot, 
te`inata na zrnata vo klasot.  

 
Materijal i metodi 
Kako materijal za istra`uvawe se 
koristeni tri razli~ni vidovi p~enica 
od rodot Triticum i toa vidovite: 
Triticum.durum (tvrda p~enica), Triticum 

aestivum (meka p~enica) i Triticum 
dicoccum (dvozrnest limec). Od vidot 

Triticum durum ispituvani se 21 sorta 
(ilinden, kavadarka, mina, 
strumi~anka, ana, nena, ela, oli, tina, 
skopska rana, boka, struma, milena, 
sandra, iva, taga, {ara, toma, pobeda 2, 

ov~epolka i kapeiti),,  od vidot Triticum 
aestivum 2 sorti i 1 linija (skopjanka, 

polin i MT6/2) i od vidot Triticum 

dicoccum dva varieteta (Dicoccum bel) i 

(Dicoccum crven). Ispituvanite vidovi 
p~enica imaat razli~na genomska i 
hromozomska struktura i toa: Triticum 

aestivum - tri genoma  A, B i D i 2n= 42 

hromozoma, Triticum.durum - dva genoma A 

i B i  2n= 28 hromozoma i Triticum dicoccum 

- dva genoma A i B i 2n=  28 hromozoma. 

Opitite bea postaveni vo opitnoto pole 
JNU Zemjodelski Institut vo Skopje, po 
slu~aen blok sistem vo 3 povtoruvawa so 

osnovni parceli 5 m2 so 550 rtlivi 
zrna/m2, vo period od tri godini (1998 - 
2001 godina). Obrabotkata na 
povr{inata be{e standardna do 
doveduvawe na orani~niot sloj vo 
sostojba na normalna seidba. Seidbata se 
izvr{uva{e ra~no. Pred seidbata 
opitnata povr{ina |ubrena e so 300 kg/ha 

N:P:K (15:15:15), a vo tekot na mesec mart 
izvr{eno e prihranuvawe so 100 kg  
azotno |ubre 27%. Ispituvawata na broj 
na zrna vo glavniot klas, te`ina na zrna 

vo glavniot klas (g) и te`ina na glaven 

klas (g), se izvr{eni  so biometriski 
merewa na glavniot klas na krajot od 
vegetacijata, po pribirawe na 
materijalot, vo laboratorija. 
Dobienite rezultati se obraboteni 
varijaciono statisti~ki po Mudra (cit. 
Marinkovi},1990) pri {to se 
presmetani slednite parametri: 

aritmeti~ka sredina ( x ), gre{ka na 

aritmeti~kata sredina (S x ), standardna 

devijacija (S), varijacionen koeficient 

(CV%), varijaciona {irina (VŠ=min-

max). Prose~nite trigodi{ni vrednosti 
se testirani so LSD - testot, so 
standardnata sorta iva na nivo od 5%* i 
1%**.  

 

Rezultati i diskusija 

Rezultatite od ispituvawata na brojot 
na zrnata vo glaveniot klas kaj 
p~enicata dadeni se vo Tab. 1.  
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Tab. 1 Broj na zrna vo glavniot klas 

Reden 
broj 

Sorta 
I II III 

Prosek 
x  S CV% x  S CV% x  S CV% 

1 ilinden 34,00 2,37 6,99 36,50 3,61 9,88 36,60 3,10 8,47 35,70 

2 kavadarka 33,50 3,09 9,23 36,50 2,01 5,52 34,90 2,81 8,08 34,97 

3 mina 37,60 3,65 9,70 42,80 4,31 10,07 37,60 3,83 10,20 39,33** 

4 strumi~anka 34,90 2,03 5,83 37,20 2,98 8,02 34,00 3,56 10,49 35,37 

5 ana 33,90 2,16 6,38 35,60 1,93 5,44 33,30 3,19 9,60 34,27 

6 nena 33,90 1,68 4,96 35,30 2,31 6,56 32,80 2,47 7,54 34,00 

7 ela 33,50 2,06 6,17 36,50 2,44 6,69 34,50 3,87 11,23 34,83 

8 oli 38,10 3,03 7,97 41,40 2,08 5,04 35,50 5,78 16,28 38,33** 

9 sandra 38,40 2,41 6,29 37,50 2,09 5,58 34,40 3,65 10,60 36,77 

10 tina 34,90 2,06 5,91 37,50 1,93 5,16 34,20 3,24 9,47 35,53 

11 skopska rana 33,30 2,00 6,01 36,60 2,14 5,85 33,90 2,81 8,32 34,60 

12 boka 34,70 2,74 7,88 39,20 2,09 5,34 34,80 4,37 12,56 36,23 

13 struma 34,50 3,17 9,19 36,60 2,66 7,28 33,60 3,72 11,09 34,90 

14 milena 36,10 3,49 9,68 37,50 2,89 7,72 34,10 4,21 12,37 35,90 

15 iva 39,00 3,54 9,08 38,20 3,09 8,08 33,90 3,42 10,11 37,03 

16 taga 37,70 2,36 6,27 38,90 2,20 5,65 35,40 3,66 10,34 37,33* 

17 {ara 35,30 2,61 7,41 36,90 2,18 5,92 34,20 2,54 7,44 35,47 

18 toma 35,70 2,30 6,45 36,20 3,00 8,29 35,30 4,04 11,45 35,73 

19 pobeda 2 37,40 2,37 6,34 36,40 1,98 5,45 34,10 3,30 9,69 35,97 

20 polin 42,00 4,00 9,52 40,70 3,28 8,05 39,50 6,13 15,53 40,73** 

21 ov~epolka 36,50 2,31 6,32 36,20 2,28 6,30 34,20 3,72 10,89 35,63 

22 kapeiti 34,70 3,26 9,40 34,40 1,90 5,53 32,60 3,80 11,69 33,90 

23 skopjanka 42,30 4,17 9,86 37,00 4,11 11,12 37,00 4,42 11,96 38,77** 

24 MT6/2 41,10 2,11 5,15 47,50 6,29 13,24 43,40 6,45 14,88 44,00** 

25 Dicoccum bel 18,10 2,27 12,53 21,90 2,96 13,55 25,30 2,89 11,41 21,77 

26 Dicoccum crven 23,30 2,79 11,99 24,40 2,96 12,16 28,30 3,40 12,04 25,33 

Prosek 35,17   36,75   34,52   35.48 

LSD   0.05 0.290   
0.01 0.387 
 

Od dobienite rezultati ako se sporedat 
vidovite od rodot Triticum vo odnos na ovaa 
karakteristika mo`e da se zaklu~i deka, 
vidot Triticum dicoccum ima najmal bvroj na 
zrna vo klasot, dodeka najgolem broj imaat 
sortite od vidot Triticum aestivum, {to se 
dol`i na pogolemiot broj na klav~iwa vo 

klasot i pogolemata dol`ina na klasot. 
Vidot Triticum durum vo odnos na drugite 
vidovi p~enica ima pomal broj na zrna vo 
odnos na mekata p~enica, no zna~itelno 

povisok od vidot Triticum dicoccum. 
Sortite poka`uvaat uniformnost na ova 
svojstvo i nema golema razlika vo brojot 
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na zrna me|u sortite. Toa poka`uva deka 
ovaa proizvodna karakteristika zavisi od 
genetskite osobini na sortite, no i od 
uslovite vo oddelni godini vo tekot na 
vegetacijata, a osobeno vo periodot na 
klasaweto, cvetaweto i oploduvaweto. 
Spored Stankovi} (2000) najmal broj na 
zrna vo glavniot klas ima iva (26,3), a 
najgolem broj sortata kavadarka (30,9). 
Stanoev (2000) konstatira najmal broj na 
zrna kaj sortata ela, (38,3) , a najgolem kaj 
iva (40,5).  Brojot na zrnata vo klasot e 
najgolem kaj populaciite od Triticum 

turgidum, a pomal kaj populacijata od 

Triticum durum i Triticum aestivum 
(Marinkovi} 1984). Mihajlovski (1990) 

naveduva deka brojot na zrna vo glavniot 
klas kaj sortata kavadarka iznesuva 46,9, 
kaj ana 44,3 i kaj mina 46,1. Marinkovi} 

(1990) naveduva podatoci deka brojot na 
zrna kaj sortata apolo se dvi`i od 46,8 do 
53,3, a kaj sortata kapeiti od 48,4 do 61,1 
vo oddelni godini. Ivanovski (1995; 1997), 
ja ispituva ovaa produktivna osobina koja 
e va`en strukturen element i e vo 
korelaciona zavisnost so prinosot. Taka, 
kaj  sortata skopjanka prose~nite 
vrednosti se dvi`at od 38 do 42 zrna po 
klas. 
Rezultatite od  trigodi{nite ispituvawa 
na te`ina na zrna vo glaveniot klas kaj 
p~enicata dadeni se vo Tab. 2 

Prose~nite vrednosti od trite 
ispituvani godini poka`uvaat deka 
te`inata na zrna vo glavniot klas se 
dvi`i od 0.8 g  kaj Dicoccum bel do 2.4 g kaj 
MT 6/2. Prose~no za trite ispituvani 

godini kaj vidot Triticum durum sorta so 
najmala te`ina na zrna e nena, (1.7 g), a so 

najgolema te`ina od 2.3 g  sortata mina. 
Kaj Triticum aestivum, MT 6/2 so 2.4 g  ima 
najgolema te`ina na zrna, dodeka, sortata 
polin so 2.0 g ima najmala te`ina na zrna 
vo glavniot klas. Od navedenite podatoci 
kaj Triticum dicoccum najgolema te`ina na 
zrna ima Dicoccum crven vo odnos na 

Diccocum bel.  
 Najmala te`ina na zrna vo glavniot klas 
vo ispituvawata na Stanoev (2000) ima 
sortata pobeda 2, (2,02 g), dodeka najgolema 
masa  ima sortata skopska rana, (2,90 g).  Za 
te`inata na klasot, kako i za brojot na 
zrnata vo klasot Marinkovi} (1984) 
do{ol do istata konstatacija deka 
te`inata na klasot  e najgolema kaj 
populaciite od Triticum turgidum, a pomala 

kaj populacijata od Triticum durum i 

Triticum aestivum. Ivanovski (1995; 1997) 
konstatira deka i pokraj toa {to ovaa 
osobina e sortna, zavisi vo golema mera i 
od hidrotermi~kite uslovi vo regionot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



92                                                                                                                         Силвана Манасиевска-Симиќ, Иван Ангелов 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

JAFES, Vol 59, (2012) 

 

Tab. 2 Te`ina na zrna vo glavniot klas (g) 

Reden 
broj 

Sorta 
I II III 

Prosek 
x  S CV% x  S CV% x  S CV% 

1 ilinden 1,95 0,11 5,40 1,87 0,10 5,23 1,62 0,17 10,76 1,81 

2 kavadarka 1,91 0,09 4,69 1,83 0,07 4,04 1,58 0,18 11,49 1,77 

3 mina 2,11 0,12 5,52 2,91 0,28 9,71 1,81 0,17 9,21 2,28* 

4 strumi~anka 1,87 0,11 5,95 2,22 0,09 4,17 1,71 0,19 10,97 1,93 

5 ana 2,01 0,10 4,81 1,92 0,07 3,59 1,66 0,15 9,34 1,86 

6 nena 1,83 0,07 3,78 1,80 0,09 4,91 1,45 0,13 9,30 1,69 

7 ela 1,97 0,05 2,49 1,93 0,06 2,92 1,53 0,20 12,84 1,81 

8 oli 2,06 0,07 3,37 2,31 0,14 6,01 1,74 0,28 15,94 2,04 

9 sandra 1,81 0,07 3,71 1,90 0,12 6,12 1,56 0,14 8,68 1,76 

10 tina 2,11 0,08 3,81 2,20 0,12 5,54 1,61 0,23 14,10 1,97 

11 skopska rana 1,91 0,08 4,42 1,98 0,11 5,62 1,59 0,16 9,89 1,83 

12 boka 2,00 0,11 5,53 2,18 0,09 4,24 1,66 0,12 6,96 1,95 

13 struma 1,92 0,17 8,72 1,89 0,08 4,21 1,53 0,13 8,16 1,78 

14 milena 2,12 0,07 3,20 2,06 0,09 4,30 1,68 0,13 7,61 1,95 

15 iva 2,11 0,16 7,54 2,27 0,22 9,49 1,60 0,12 7,61 1,99 

16 taga 2,18 0,07 3,43 2,06 0,12 5,78 1,75 0,15 8,77 2,00 

17 {ara 1,87 0,13 6,99 2,03 0,30 14,65 1,53 0,12 7,55 1,81 

18 toma 2,11 0,07 3,45 2,05 0,08 3,88 1,69 0,11 6,27 1,95 

19 pobeda 2 2,07 0,11 5,25 2,12 0,07 3,20 1,63 0,10 6,25 1,94 

20 polin 2,04 0,07 3,38 2,14 0,10 4,75 1,71 0,15 8,94 1,96 

21 ov~epolka 1,85 0,09 4,79 2,31 0,11 4,82 1,71 0,20 11,61 1,96 

22 kapeiti 1,84 0,05 2,88 1,94 0,05 2,77 1,71 0,16 9,16 1,83 

23 skopjanka 2,24 0,20 8,93 1,92 0,06 3,27 1,86 0,15 8,02 2,01 

24 MT6/2 2,41 0,14 5,84 2,60 0,41 15,76 2,11 0,28 13,41 2,37** 

25 Dicoccum bel 0,75 0,10 12,96 0,87 0,12 14,28 0,78 0,14 17,44 0,80 

26 Dicoccum crven 0,80 0,11 13,67 0,94 0,12 12,86 0,84 0,15 18,25 0,86 

Prosek 1.92   2.01   1.60   1.84 

LSD   0.05 0.224   
 0.01 0.298 

 
Rezultatite od trigodi{nite ispituvawa 
na te`inata na glavniot klas kaj 
p~enicata dadeni se vo Tab. 3. Prose~nite 
vrednosti od trite ispituvani godini 
poka`uvaat deka te`inata na glavniot 
klas se dvi`i od 1.1 g kaj Dicoccum bel do 

2.8 g kaj MT 6/2. Prose~no za trite 

ispituvani godini kaj vidot Triticum durum 
sorta so najmala te`ina na zrna e nena, (2.0 
g), a so najgolema te`ina od 2.7 g e sortata 

mina. Kaj Triticum aestivum, MT 6/2 so 2.8 g 
ima najgolema te`ina na zrna, dodeka, 
sortata polin so 2.3 g ima najmala te`ina 
na zrna vo glavniot klas.  Od navedenite 
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podatoci za trite godini kaj Triticum 

dicoccum najgolema te`ina na zrna ima 

Dicoccum crven vo odnos na Diccocum bel.  
Mihajlovski (1990) ja ispituval te`inata 
na klasot kaj del od sortite {to se cel na 

na{eto ispituvawe i spored rezultatite, 
prose~nata te`ina na klasot za 

ispituvaniot period kaj kavadarka e 3.3 g, 
kaj ilinden 3.8 g, kaj ana 3.1 g i kaj mina 3.4 
g. 

 

Tab. 3  Te`ina na glaven klas (g) 

Reden 
broj 

Sorta 

I II III Prosek 

x  S CV% x  S CV% x  S CV%  

1 ilinden 2,31 0,14 6,17 2,20 0,11 5,06 1,83 0,20 10,81 2,11 

2 kavadarka 2,26 0,09 3,90 2,12 0,07 3,54 1,79 0,18 10,27 2,06 

3 mina 2,60 0,22 8,62 3,51 0,35 9,92 2,01 0,20 10,18 2,71** 

4 strumi~anka 2,19 0,15 6,62 2,59 0,11 4,24 1,91 0,19 9,95 2,23 

5 ana 2,34 0,10 4,29 2,24 0,09 4,02 1,90 0,17 9,09 2,16 

6 nena 2,20 0,05 2,14 2,13 0,06 3,01 1,72 0,16 9,13 2,02 

7 ela 2,28 0,06 2,73 2,23 0,06 2,49 1,78 0,21 11,54 2,10 

8 oli 2,42 0,07 2,82 2,74 0,12 4,32 2,04 0,31 15,29 2,40 

9 sandra 2,17 0,06 2,93 2,24 0,08 3,60 1,79 0,13 7,48 2,07 

10 tina 2,49 0,10 4,00 2,53 0,13 5,10 1,92 0,17 8,61 2,31 

11 skopska rana 2,28 0,08 3,41 2,31 0,15 6,53 1,82 0,16 8,70 2,14 

12 boka 2,33 0,07 3,21 2,51 0,09 3,49 1,92 0,13 6,77 2,25 

13 struma 2,31 0,16 7,11 2,21 0,07 3,20 1,77 0,13 7,46 2,10 

14 milena 2,49 0,08 3,14 2,37 0,07 3,06 1,95 0,13 6,58 2,27 

15 iva 2,49 0,22 8,96 2,68 0,29 10,83 1,84 0,12 6,70 2,34 

16 taga 2,58 0,08 3,10 2,35 0,12 5,14 2,06 0,28 13,60 2,33 

17 {ara 2,23 0,09 3,88 2,20 0,05 2,41 1,76 0,15 8,60 2,06 

18 toma 2,45 0,10 3,98 2,40 0,11 4,46 1,97 0,09 4,53 2,27 

19 pobeda 2 2,42 0,10 3,93 2,44 0,06 2,48 1,86 0,10 5,52 2,24 

20 polin 2,35 0,06 2,59 2,53 0,15 5,98 2,04 0,25 12,12 2,31 

21 ov~epolka 2,18 0,07 3,00 2,65 0,11 4,04 1,99 0,27 13,33 2,27 

22 kapeiti 2,15 0,07 3,18 2,22 0,08 3,58 1,98 0,19 9,48 2,12 

23 skopjanka 2,59 0,25 9,51 2,32 0,23 9,98 2,17 0,22 10,25 2,36 

24 MT6/2 2,81 0,14 4,93 2,99 0,37 12,39 2,48 0,37 14,85 2,76** 

25 Dicoccum bel 0,99 0,08 8,56 1,13 0,13 11,21 1,03 0,14 13,75 1,05 

26 
Dicoccum 

crven 
1,03 0,09 8,35 1,19 0,12 9,90 1,07 0,16 14,89 1,10 

Prosek 2.27   2.35   1.86   2.16 

LSD   0.05 0.270   
 0.01 0.359  
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Zaklu~oci 
Vrz osnova na rezultati dobieni za broj na 
zrna vo glavniot klas, te`ina na zrna vo 
glavniot klas i te`ina na glaven klas kaj 
tri razli~ni vidovi p~enica od rodot 
Triticum, mo`e da se donesat slednite 
zaklu~oci: 

 Ispituvanite vidovi p~enica imaat 
razli~na genomska i hromozomska 
struktura {to vlijae na ispituvanite 
karakteristiki. 

 Brojot na zrnata vo glavniot klas e 
proizvodna karakteristika koja e vo 
zavisnost od genetskite osobini na 
sortite. Od dobienite rezultati, ako 
se sporedat vidovite od rodot Triticum 
vo odnos na ovaa karakteristika mo`e 
da se zaklu~i deka, vidot Triticum 

dicoccum ima najmal broj na zrna vo 
klasot, dodeka najgolem broj imaat 
sortite od vidot Triticum aestivum, {to 
se dol`i na pogolemiot broj na 
klav~iwa vo klasot i pogolemata 
dol`ina na klasot. Vidot Triticum 

durum vo odnos na drugite vidovi ima 
pomal broj na zrna vo odnos na mekata 
p~enica no zna~itelno povisok od 
vidot Triticum dicoccum, i sortite 
poka`uvaat uniformnost kon ova 
svojstvo i nema golema razlika vo 
brojot na zrna me|u sortite.  Toa 
poka`uva deka ovaa proizvodna 
karakteristika zavisi od genetskite 
osobini na sortite, no i od uslovite vo 
oddelni godini vo tekot na 
vegetacijata, a osobeno vo periodot na 
klasaweto, cvetaweto i oploduvaweto. 

 Te`inata na zrnata vo glavniot klas  i 
te`inata na glavniot klas e vo 
direkna zavisnost od brojot na zrnata 
vo klasot i nivnata ispolnetost, 

najmala e kaj Triticum dicoccum, a 
najgolema kaj Triticum aestivum.  
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Апстракт 
Една од главните цели на селекционерите на цвеќарски култури е создавањето на нови бои кај 

цветовите. Конвенционалните селекциски методи кои ги користат постоечките генетски ресурси 

од цвеќарските видови, се ограничени поради отсуството на клучните гени за биосинтеза на нови 

пигменти. Токму поради оваа причина по пат на класична селекција не можат да се создадат 

генотипови на роза со сина боја. Генетското инженерство е процес на бришење, модифицирање 

или додавање на гени во молекулот на ДНК, со цел промена на генетските информации што ги 

содржи. Цел на модерната растителна биотехнологија е подобрување на одредени својства кај 

растенијата, животните и микроорганизмите со внесување на одреден ген. Генетските 

модификации овозможуваат подобрување (промена) на употребните карактеристики кај 

цвеќарските видови. Розите се една од најважните култури за резан цвет кои нашироко се 

користат насекаде низ светот. Во овој труд е опишана постапката за добивање роза со сина боја 

со помош на генетски трансформации.  

Клучни зборови: роза, сина боја, генетска трансформација.  

 

GETTING BLUE ROSES USING GENETIC ENGINEERING 

Nadica Sandeva  

 

Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje 

department: Vegetable and Folwer Crop Production 

e-mail: nadica_56@yahoo.com 

Abstract 
One of the main goals of floricultural breeders is creating new colors in flowers. Conventional breeding 

methods that use existing genetic resources of floricultural species are limited by the absence of key 

genes for biosynthesis of new pigments. For this reason by classical breeding methods can not be created 

blue rose genotypes. Genetic engineering is the process of deleting, modification or adding novel genes 

into the DNA molecule, in order to change the genetic information they contain. Goal of modern plant 

biotechnology is to improve certain traits in plants, animals and micro-organisms with the introduction 

of a certain gene. Genetic modifications allow improvement (change) of use-features in floricultural 

species. Roses are ones of the most important cut flower crops that are widely used throughout the 

world. In this paper is described the procedure for creation of blue rose via genetic transformation.  

Key words: rose, blue color, genetic transformation. 

 

Вовед  
Важна движечка сила во цветно 

декоративната индустрија е создавањето на 

нови растенија и цвеќиња. Новите видови 

остваруваат маркетинг, можности за 

трговците и правилната селекција на 

цвеќиња и декоративни растенија што 

влијае врз зголемувањето на 

продуктивноста кај одгледувачите, како и 

врз подобрување на квалитетот на 

финалниот производ во корист на 

потрошувачите. Иако растителните 

истражувања и конвенционалните 

селекциски програми на одгледување 

успешно ги остваруваат овие цели, 

генетските модификации нудат 

дополнителни правци во создавањето на 

нови видови цвеќиња и декоративни 

растенија. Тоа се постигнува со 

инкорпорација на гени од достапни генетски 

ресурси. Со користење на генетското 

инженерство и генетските модификации, 

можно е вметнувањето на одреден ген кој ја 

регулира биосинтезата на пигменти и 

овозможува создавање генотипови со нова 

боја на цветовите кај одредени цвеќарски 
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видови. На овој начин, со користење на 

биотехнологија се создадени цветови со две 

или повеќе бои, а има и примери каде што 

обојувањето е на одредени делови од цветот. 

Комерцијалната употреба на генетскати 

модифицирани растенија бара придржување 

до специфични регулаторни режими и 

усогласување со правата за интелектуална 

сопственост. Овие дополнителни 

комплексности се значително поскапи и ја 

отежнат примената на генетската 

технологија од страна на одгледувачите на 

цветни култури. Друг фактор може да биде 

гледиштето дека јавноста и трговците не ги 

прифаќаат генетски модифицираните 

цветно-декоративни производи.  

 

Генетски трансформации кај бојата на 

розите  
Култивираната роза (Rosa hybrida) се 

одгледува со векови а видовите кои најчесто 

се користат во цвеќарската индустрија се 

добиени од осум вида на дива роза (Gudlin, 

2000).  

Немањето на сина/виолетова боја кај розите 

се објаснува со едноставната структура на 

антоцијаните во розата, кои главно 

произведуваат пеларгонидин или цијанидин 

3,5-диглукозид во цветните листови, а 

немаат делфинидин што е базиран на 

антоцијани. Досега многу мало количество 

на ароматични киселински антоцијани се 

пронајдени, и тоа само кај видот Rosa rugosa 

(Mikanagi et al., 2000). Розите исто така 

немаат силни ко-пигменти како што се 

флавоните, а и вакуоларната pH им е слаба. 

Комбинацијата на сите овие ограничувања 

укажува дека сино/виолетовите бои на 

цветовите не можат да се постигнат со 

конвенционално селекционирање. 

Стратегијата на генетските модификации е 

да се користи и вклучи генот флавоноид 

3`,5`- хидроксилаза (flavonoid-3', 5'-

hydroxylase - F3'5'H), со цел да се овозможи 

производството на делфинидин во 

цветовите. Првите експерименти со 

експресијата на генот F3'5'H од петунија, 

генцијана и други видови, регулирани со 

различни промотори не биле успешни за 

добивање трансгенетска роза со променета 

боја. Сепак подоцна со модификација на 

генот F3'5'H добиена е успешна 

трансформација кај розата каде што била 

забележана зголемена концентрација на 

делфинидин во венечните лифчиња (Слика 

1) (Brugliera et al.,2004).  

Според истражувањата направени во 

Јапонија и Австралија, делфинидинот 

учествува со повеќе од 90% од вкупните 

антоцијани во цветовите (Слика 1) (Tanaka, 

2006). Покрај трансформациите со F3'5'H 

генот, добиени се успешни генетски 

трансформации каде што генот 

дихидрофлавонол редуктаза 

(dihydroflavonol reductase - DFR) од розата е 

потиснат со RNAi технологијата, со цел да 

се дерегулира (измени) процесот на 

биосинтеза на цијанидинот (Tanaka, 2006). 

Добиените трансгенетски рози имаат сини/ 

виолетови цветни бои кои никогаш не би 

можеле да се добијат со конвенционално 

одгледување на розите. Кај трансгенетските 

рози, биосинтезата на делфинидинот е 

наследна и потомството содржи трансгени 

кои исто така произведуваат делфинидин во 

листовите. Многу гени кои се вклучени во 

ароматичната ацилација (acylation) на 

антоцијаните, копигментацијата и 

контролирањето на вакуоларната pH се 

клонирани (Tanaka and Brugliera, 2006), и се 

корисни во сегашните и понатамошните 

истражувања за напредок во промените кај 

бојата на розите во сини нијанси. 
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Слика 1. Добиена роза со класиична селекција (лево); Трансгенетска роза (десно) Трансгенетските рози 

се во во фаза на тестирање во Јапонија, Колумбија и САД. 

 

 

 

Примена на постапката на CSIRO за 

добивање сина роза  
Розите се познати по нивните прекрасни 

бои, црвена, розова, портокалова, па дури и 

бела. Овие различни бои на цвет кај розата 

се создадени со класична селекција, но не се 

добило роза со син цвет.  

Добиени се бледовиолетови рози, како 

резултат на варијација на црвениот пигмент, 

но не со продукција на син пигмент.  

За да се добие сина роза со син пигмент 

потребни се три процеси:  

1. Да се прекине (стопира) продукцијата на 

црвен пигмент;  

2. Овозможување продукција на син 

пигмент и  

3. Продукција на сина боја 

 

Генот дихидрофлавонол редуктаза 

(dihydroflavonol reductase - DFR) е вклучен 

во биосинтезата на бојата кај цвеќињата. 

DFR-генот го кодира ензимот 

дихидрофлавонол редуктаза кој во 

понатамошните биохемиско-физиолошки 

процеси во растението образува пигменти 

кои ги обојува цвеќињата.

 

 

 
 

Кај розите, DFR-генот е многу добар во 

продукцијата на црвен пигмент, а тоа е и 

спектарот на бои кој најчесто се среќава кај 

розите. Меѓутоа, DFR-генот кај розите не 

овозможува продукција на син пигмент, што 

ја отежнува селекцијата кај розата за 

добивање сина роза.  

1. Прекин на продукција на црвен пигмент  

CSIRO (Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization) од 

Австралија, за првпат ја развил техниката на 

потиснување на експресијата на РНК (gene 

silencing or RNAi) во 1997 година. RNAi 

техниката овозможува деградирање на 

информационата РНК која е одговорна за 

синтеза на соодветен протеин (и) и на тој 
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начин се потиснува или исклучува 

активноста на генот.  

Потиснувањето на експресијата кај гените е 

употребено во бројни истражувачки 

апликации за детерминација на генетските 

функции и во развојот на експериментални 

растенија со поволни својства.  

2. Овозможување продукција на сина боја  

Вториот чекор во создавње на трансгенетска 

роза со сина боја е да се овозможи 

продукција на сината боја. Откако во првиот 

чекор е потисната експресијата за 

продукција на црвен пигмент, инсертиран е 

генот делфидин (delphinidin gene) кој е 

клониран од темјанушка кој овозможува 

продукција на син пигмент кај розите.  

3. Продукција на сина боја  

Откако во првиот чекор се потиснува 

експресијата за продукција на црвен 

пигмент со RNAi, а во вториот чекор се 

инсертира генот делфидин кој овозможува 

синтеза на син пигмент, третиот чекор е 

вметнување на DFR-ген, изолиран од ирис, 

кој продуцира сина боја. спектарот на бои 

кој најчесто се среќава кај розите. Меѓутоа, 

DFR-генот кај розите не овозможува 

продукција на син пигмент, што ја отежнува 

селекцијата кај розата за добивање сина 

роза. 

Користејќи ја технологијата на CSIRO, 

австралиската компанија Florigene и 

јапонската компанија Suntory успеале да ја 

добијат првата сина роза, која била и 

комерцијализирана.   

  

Фактори од кои зависи интензитетот на 

сината боја кај розите  
Иако фенотипот на сината роза произведена 

од Florigene и Suntory всушност е со бледо 

виолетова боја, сепак тоа е првата роза каде 

што бојата доаѓа од син пигмент. Бојата на 

другите „сини рози“ кои се моментално на 

пазарот, се добиени со модификација од 

црвениот пигмент.  

Можно е да се добијат и рози со поинтезивна 

сина боја, доколку се намали киселоста на 

лифчињата кај розата, која делува 

инхибиторно на синиот пигмент.  

Истражувачите од Florigene и Suntory се во 

потрага по гени кои влијаат врз киселоста на 

листовите, или други гени кои на други 

начини влијаат врз бојата на лифчињата, за 

да се добие роза со интензивно сина роза.  

 

 

Комерцијална достапност  
Истражувачите од австралиската компанија 

Florigene и јапонската Suntory, користејќи ја 

технологијата на CSIRO, успеале да ја 

добијат првата сина роза, која била 

комерцијализирана.  

Сините рози на Florigene и Suntory за прв пат 

биле пуштени во продажба во 2009 година 

во Јапонија под името „Blue Rose 

APPLAUSE“ а цената за една роза се 

движела од 2000-3000 јени или 22-35 

американски долари. Брендот „Blue Rose 

APPLAUSE“ е комеријализиран и во САД и 

Канада каде што цената е речиси десет пати 

повисока од онаа на добиените рози по пат 

на класична селекција. Компанијата Suntory 

за 2012 година планира да произведе и 

продаде 300 000 рози од брендот „Blue Rose 

APPLAUSE“ по цена од 50 долари на цвет.  

Сината роза не е првиот производ на овие 

компании, Florigene веќе има успешно 

креирано син каранфил со примена на 

генетската технологија и тој е достапен во 

Австралија од 1996 година.  

 

Заклучок  
Една од главните цели на селекционерите на 

цвеќарски култури е создавањето на нови 

бои кај цветовите. Конвенционалните 

селекциски методи кои ги користат 

постоечките генетски ресурски од 

цвеќарските видови се огреничени поради 

отсуството на клучните гени за биосинтеза 

на нови пигменти. Токму поради оваа 

причина не може да се создадат генотипови 

на роза со сина боја. Со користење на 

генетско инженерство и генетски 

модификации можно е вметнувањето на 

одреден ген кој ја регулира биосинтезата на 

пигменти и овозможува создавање 

генотипови со нова боја на цветовите кај 

одредени цвеќарски видови. На овој начин, 

со користење на биотехнологија се 

создадени цветови со две или повеќе бои, а 

има и примери каде што обојувањето е на 

одредени делови од цветот.  

Во текот на изминатите години, 

истражувачите во Suntory Ltd. и Florigene 

Ptѕ.Ltd. се фокусирале на креирање нови бои 

кај цвеќињата преку генетско инжинерство 

на културите за резан цвет. Модификацијата 

на биосинтезата на антоцијани се 

постигнува со експресија на хетерологни 

гени или/и со потиснување на експресијата 

на ендогените гени. Со модификација на 
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генот F3'5'H е добиена успешна 

трансформација кај розата, при што била 

забележана зголемена концентрација на 

делфинидин во венечните лифчиња. Покрај 

трансформациите со F3'5'H-генот, добиени 

се успешни генетски трансформации каде 

DFR -генот од розата е потиснат со RNAi 

технологијата, со цел да се измени процесот 

на биосинтеза на цијанидинот. Добиените 

трансгенетски рози имаат сини/виолетови 

цветни бои кои никогаш не би можеле да се 

добијат со конвенционално одгледување на 

розите. Кај трансгенетските рози, 

биосинтезата на делфинидинот е наследна и 

потомството содржи трансгени кои исто 

така произведуваат делфинидин во 

листовите.  
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