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Апстракт 

Со цел да се утврдат причините и обемот на загуби на пчелните семејства во периодот од 

септември 2012 до март 2013 година, анкетирани се 140 одгледувачи на пчели од 6 града во 

Република Македонија. Анкетниот прашалник содржеше 12 прашања кои се однесуваа на 

регионот на пчеларење, апитехниката и перцепцијата на одгледувачите на пчели во однос на 

причините за загубите на пчелни семејства. Најмали загуби на пчелни семејства се 

евидентирани во вардарскиот регион (1,2%), додека најголеми загуби во источниот регион 

(16,2%). Можните причини за загубите се дискутирани во трудот. 

Клучни зборови: анкета, анализа, загуба на пчелни семејства, патогени, недостаток на полен. 

    

Вовед 

Пчеларството како гранка од 

земјоделството има големо економско 

значење кое се согледува преку вредноста 

на пчелните производи (мед, восок, полен, 

прополис, матичен млеч и пчелин отров) и 

вредноста на зголемените приноси од 

земјоделските култури кои произлегуваат 

од учеството на пчелите во процесот на 

нивното опрашување. Вредноста на 

зголемените приноси од земјоделските 

култури е неколку пати поголема од  

вкупната вредност на сите пчелни 

производи.  

 Во последно време, трендовите кои го 

зафатија современото земјоделство, кое за 

да одговори на зголемената потреба од 

храна применува интензивни начини на 

одгледување, не го заобиколија ни 

пчеларството. Во таквиот интензивен 

систем на производство медоносните пчели 

се изложени на стрес, еднолична исхрана 

како резултат на сѐ почестото воедување на 

монокултури на големи земјоделски 

површини, контаминирана храна (нектар и 

полен од растенија, третирани со хемиски 

средства за заштита), алтернативна 

прихрана и употреба на хемиски средства 

за сузбивање на пчелните болести. Како 

резултат  на оваа состојба сѐ поголеми се 

загубите на пчелните семејства на секаде во 

Светот, а особено во САД и некои европски 

земји.   

Состојбата со загубите на пчелните 

семејства во Европа ја следи меѓународната 

мрежа на научни работници COLOSS 

(Prevention of honey beе COlony LOSSes), 

која почнувајќи од 2008 година објавува 

годишни извештаи. Според последниот 

Извештај на COLOSS (Losses of honey  bee 

colonies over the 2012/13 winter – Preliminary 

results from an international study) од 2013 

година, загубите на пчелните семејства во 

Европа во периодот 2008-2013 се многу 

варијабилни: 

- Најконстантни загуби во периодот од пет 

години, од околу 17 % се регистрирани во 

Полска и Финска, и во Холандија над 20 % 

-  Во земјите од југоисточна Европа 

(Словачка, БиХ, Хрватска, Македонија) 

имало најмали просечни загуби, помали од 

10 %, но од 2012 год. се забележува благо 

зголемување на загубите   

 -   Во централна Европа (Германија, 

Швајцарија, Австрија) загубите во 2012 

година се искачиле над 20 %, а во 2013 

година повторно се вратиле на околу 15 % 

- Значително зголемување на загубите во 

2013 година е забележано кај северните 

европски земји  (Шведска, Данска, 

Норвешка, Ирска) каде што загубите во 

предходните години биле околу 15 % 
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 -  Во земјите надвор од Европа, вклучени 

во анализата на COLOSS, загубите се 

движат од ниски во Кина (4,2 %) и Израел 

(6 %),  средно високи во Турција (17,4 %), 

до високи во  Канада (23,8%). 

Република Македонија спаѓа во земјите 

каде што се регистрирани најмали 

просечни загуби, но констатацијата дека 

загубите на пчелни семејства се многу 

варијабилни и благиот пораст на загубите, 

забележан во 2012 година во земјите од 

југоисточна Европа, наметнуваат потреба 

од континуиранo следење на загубите на 

пчелни семејства и утврдување на 

причините кои доведуваат до истите. Од 

тука произлезе идејата да се направи 

анализа со која ќе се утврдат загубите на 

пчелните семејства во периодот  2012/2013 

год. во Република Македонија. 

Материјал и методи  

Во текот на септември 2013 година беше 

спроведена анкета за загубите на пчелни 

семејства во Република Македонија. 

Анкетирани беа 140 одгледувачи на пчели 

од шест града на Република Македонија, а 

за таа цел беше дизајниран посебен 

прашалник (www.ekopcela.blogspot.com) со 

12 прашања кои ја третираат 

проблематиката на можните причини и 

обемот на загуби на пчелни семејства.  

Собраните податоци беа внесени во база на 

податоци, прочистени од нелогичности, 

обработени во MS Excel и анализирани со 

описна статистика. Анкетата беше 

спроведена во рамките на редовните 

активности на Лабораторијата за 

пчеларство при Факултетот за земјоделски 

науки и храна Скопје и во соработка со ПЗ 

,,Еко Пчела“, како имплементатор на 

проектот: ,,Заштита на Македонската 

автохтона медоносна пчела (Apis mellifera 

macedonica)“. 

Резултати и дискусија 
Од анкетираните 140 одгледувачи на пчели, 

процентот на анкетирани пчелари беше 

најмал во скопскиот регион (2,1%), а 

најголем во источниот регион (32,8% ). Од 

Табела 1 може да се види процентот на 

анкетирани пчелари според региони. 

 

Табела 1 Процент на анкетирани пчелари според региони 

Региони вардарски источен југоисточен југозападен 

 3,5 % 32,8 % 21,4 % 8,5 % 

     

     

Региони полошки пелагониски скопски североисточен 

 15,7 % 10 % 2,1 % 5 % 

     

 

 

Во однос на загубата на пчелни семејства 

според региони, најмали загуби се 

евидентирани во вардарскиот регион 

(1,2%), додека пак најголеми се 

евидентирани во источниот регион (16,2%) 

на Република Македонија (Графикон 1). 
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Графикон 1 Просечни загуби на пчелни семејства според региони 

 

Поради малиот број опсервации, нискиот 

процент на загуби во вардарскиот регион не 

соодветно е да се коментира и да се изведе 

заклучок. Како една од можните причини за 

големите загуби во источниот регион е тоа 

што тој се одликува со рано завршување на  

нектарската паша при што се појавува 

недостаток на полен. 

Според надморската височина, најголеми 

загуби се евидентирани во пчеларниците 

кои биле на надморска височина од 201 до 

400 метри, а најмали загуби во 

пчеларниците кои биле одгледувани на 

височина од 401 до 600 метри (Графикон 

2). 

 

 
Графикон 2 Просечни загуби на пчелни семејства според надморски височини 

 

Зголемените загуби на пчелни семејства на 

помалите надморски височинини (до 400 

метри) веројатно се должат на раното 

завршување на нектарската и поленската 

паша (јули-септември) и можната појава на 

магла во зимскиот период. Општо познато е 

дека недостатокот на полен влијае врз 

здравствената и физиолошка состојба на 

зимските пчели и процентот на загуби во 

зимскиот период. 

Во однос на големината на пчеларниците, 

најголеми загуби се констатирани кај 

пчеларниците кои имаат од 31 до 50 пчелни 

семејства, додека најмали загуби се 

евидентирани во пчеларниците кои имаат 

над 201 пчелно семејство (Графикон 3).  

надморска височина на пчеларникот (метри) 
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Графикон 3 Просечни загуби на пчелни семејства во однос на големината на пчеларниците 

 

Една од можните причини за поголемите 

загуби кај одгледувачите на пчели, кои 

имаат помал број на пчелни семејства, е тоа 

што најчесто пчеларењето им претставува 

хоби, така што можно е во овие пчеларници 

не доволно да се применуваат принципите 

на добрата пчеларска практика. Од друга 

страна пак, одгледувачите на пчели кои 

имаат над 201 пчелно семејство претежно 

спаѓаат во групата на професионални 

пчелари, со богато пчеларско искуство кои  

навремено и правилно ги извршуваат  

обврските спрема пчелните семејства. 

Анализата на загубите по месеци покажува 

најголеми загуби во март (36,1%), додека 

пак најмали загуби има во септември (2%) 

(Графикон 4).  

 

 
 

Графикон 4 Просечни загуби на пчелни семејства по месеци 

             

Загубите се најмали во септември поради 

тоа што условите се поволни за 

прочистителни летови и има добри 

климатски услови. Во февруари и март има 

најголеми загуби поради тоа што 

одгледувачите во тој период најчесто  

вршат преглед на пчелните семејства, така 

што тогаш ги забележуваат загубите. Врз 

основа на добиените податоци ние се 

сомневаме дека исчезнувањето на пчелните 

семејства можеби настанало во 

претходните месеци. Исто така една од 

можните причини за загубите во овој месец 

Број на пчелни семејства во пчеларникот 

            септември  октомври  ноември  декември  јануари  февруари      март 
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е недоволното количество на храна за 

пчелите. 

 Според податоците од спроведената анкета 

може да се заклучи дека најмал процент на 

загуби се евидентирани поради задоцнето 

прихранување на пчелните семејства 

(7,6%), додека пак најмногу загуби има 

како резултат на болестите и штетниците 

(25,5%) (Графикон 5). 

 

 
Графикон 5 Причини за загуби на пчелните семејства 

 

Најголем број од одгледувачите на пчели 

одговориле со „друго“ поради тоа што 

веројатно не биле во можност јасно да ги 

идентификуваат причините за загубите на 

пчелните семејства. Од друга страна пак, на 

графиконот се гледа дека најголемите 

загуби на пчелни семејства произлегуваат 

од несоодветно и задоцнето третирање 

против разните болести и штетници.  

Од претходно изнесеното можеме да 

извлечеме заклучок дека правилните и 

навремени третмани против болести и 

штетници кај пчелите се еден од условите 

за добро презимување, добар пролетен 

развој и постигнување на високи резултати 

во работата со пчелите.  Врз основа на 

спроведената анализа можеме да заклучиме 

дека доколку одгледувачите на пчели 

внимаваат на местоположбата и 

надморската височина на пчеларникот и 

доколку пристапот е професионален со 

континуирана грижа за состојбата на 

пчелните семејства, процентот на загуби на 

пчелните семејства во зимскиот перод ќе 

биде помал. Исто така, може да се заклучи 

дека одгледувачите на пчели во Република 

Македонија треба повеќе да внимаваат на 

начинот и периодот кога ја вршат 

прихраната и да ги следат принципите на 

добра пчеларска практика. 

Бидејќи во Република Македонија 

недостасува континуиран и официјален 

мониторинг на загубите на пчелните 

семејства, со исклучок на активностите во 

рамките на Лабораторијата за пчеларство 

при Факултетот за земјоделски науки и 

храна  Скопје, неопходно е и во иднина да 

продолжат да се поддржуваат 

истражувањата и акциите во однос на 

утврдување на обемот и причините за 

загубите пчелни семејства. 
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УЛОГАТА НА АЛЕЛОПАТИЈАТА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ПЛЕВЕЛИТЕ 

Бети Ивановска 

Факултет за земјоделски науки и храна 

Апстракт 

Алелопатијата е прилично нова област која се истражува во растителното земјоделско 

производство. Како производ на растителните видовите при онтогенетскиот и филогенетскиот 

развој, алелопатските соединенија нудат многу еколошки предности во борбата против 

биотичките агенси, посебно плевелите. Сепак, нивната употреба во текот на 20 век била 

прилично маргинализирана  во споредба со другите методи за сузбивање на плевелните 

видови. Поголемиот дел од неразвиените и земјите во развој  не се доволно запознати со 

улогата на алелопатијата во борбата против плевелите, во споредба со конвенционалните 

методи употребувани за оваа намена. Со проучувањето на физиолошки активните соединенија 

(алелохемикалии) може да најдеме нови начини за користење на овие соединенија за заштита 

на културните растенија од плевелите. 

Клучни зборови: алелопатија, плевели 

THE ROLE OF ALELOPATY IN FIGHT AGAINST WEEDS 

Beti Ivanovska 

Faculty for agricultural sciences and food 

Abstract 

Allelopathy is a new field of research in crop production. The plants are producing physiologically 

active compounds during their ontogenetic and phylogenetic development, that offer many 

environmental advantages against the biotic agents especially weeds. Although, their use during the 

twentieth century was marginal and not enough practiced as the other methods to combat weed 

species. As a matter of fact, the underdeveloped and developing countries are not sufficiently familiar 

with the role of the allelopathy against weeds in crop production, because of the use of conventional 

methods for this purpose. The study of the physiologically active compounds (allelochemicals) 

provides new ways of using these compounds for protecting cultivated plants from weeds. 

Key words: allelopathy, weeds. 

Вовед 

Поимот алелопатија го подразбира 

меѓусебното дејство на растенијата, било 

преку лачевините на нивните подземни и 

надземни органи (корени, ризоми, 

луковици, стебла, листови, семе и др.), 

било преку нивните остатоци во процесот 

на разложување. Зборот алелопатија е 

кованица од два антички збора,  "аllelon"  

што значи взаемен однос и ”pathos”  што 

значи  страдање, болка (Пацаноски и 

Костов, 2011). Алелопатијата, всушност, е 

процес во кој растителниот организам 

произведува физиолошки активни 

соединенија кои влијаат на растот, 

репродукцијата, а со тоа директно и на 

опстанокот на други растителни организми. 

Овие физиолошки активни соединенија се 

наречени алелохемикалии и претставуваат 

секундарни метаболити, односно се 

производ на основните метаболички 

процеси во растението.  Растенијата преку 

лачевините на нивните органи или преку 

остатоците од разложувањето дејствуваат 

врз други растенија, инхибиторно или 

стимулаторно.  Меѓутоа, не само што 

делуваат врз други, голем број културни 

растенија неповолно, инхибитоно  

дејствуваат и врз самите себе,  поготово ако 

подолго време се одгледуваат на една иста 

површина,  односно ако се одгледуваат во 

монокултура.  Тоа е една од главните 

причини поради кои при одгледување на 

културите во монокултура приносот 

постојано опаѓа. 

 

Алелохемикалии 



70                                                                                                                                                                        Бети Ивановска 

____________________________________________________________________________________________________ 

JAFES, Vol 61, (2013) 

Вишите растенија,  вклучително 

културните и плевелите, од своите 

вегетативни и генеративни органи 

излачуваат во околната средина различни 

физиолошки активни соединенија 

(алелохемикалии). Исто така, жетвените 

остатоци и изумрените растенија, по 

нивното разложување од страна на 

микроорганизмите, претставуваат 

неисцрпен извор на физиолошки активни 

материи. Овие алелохемикалии се 

нарекуваат колини и фитонциди. Колините 

и фитонцидите хемиски претставуваат 

сложени органски соединенија, како 

органски киселини, јагленихидрати, 

аминокиселини, алкалоиди, алдехиди и сл. 

Тие дејствуваат aлелопатски врз растот и 

развојот на културите, видовите во 

непосредна близина на истите (плевелите), 

како и врз почвените микроорганизми. 

Меѓутоа, и почвените микроорганизми 

испуштаат физиолошки активни 

сoeдиненија кои инхибиторно, односно 

стимулаторно делуваат на други популации 

микроорганизми, како и на вишите 

растенија. Овие физиолошки активни 

соединенија (алелохемикалии) се 

нарекуваат антибиотици и маразмини.  

Биосинтезата, како и ослободувањето на 

физиолошки активните материи во вишите 

растенија и микроорганизмите, имаат 

важна улога во биохемиските и 

физиолошките процеси во организмот-

производител и организмот-рецепиент.  

Некои од нив се акумулираат во различни 

фази на пораст на растението и во различни 

количини. Алелохемикалиите како 

производ на надземните и  подземните 

делови на растенијата, не се подеднакво 

застапени во целото растение. Вообичаено, 

вегетативните органи ги содржат повеќе од 

генеративните. Коренот излачува помалку 

во споредба со стеблата и листовите, 

додека кај генеративните, цветовите ги 

содржат помалку во споредба со плодовите, 

односно семето. 

 Начини на излачување на алелохемикалии 

Алелохемикалиите кај растенијата најчесто 

се наоѓаат во клетките во врзана форма, 

како гликозиди,  полимери на танини, 

лигнини и соли.  Овие материи не се 

токсични за растенијата кои ги излачуваат.  

Кога  ќе се испуштат во надворешната 

средина  можат да бидат разградени или 

трансформирани во други форми, кои, како 

секундарни метаболити, можат да 

манифестираат токсично дејство врз други 

растителни видови (плевели, на пример) во 

нивна непосредна близина или кон самите 

себе (единки од истиот вид). При тоа, 

велиме дека манифестираат 

автотоксичност.  Алелохемикалиите кои се 

излачуваат од вегетативните и 

генеративните органи на растенијата во 

надворешната средина доаѓаат по пат на 

испарување, промивање, преку излачување 

од корените и разложување на 

растителните остатоци.   

Испарување 

Алелохемикалиите се ослободуваат од 

растенијата во атмосферата по пат на 

испарување (транспирација). Испарените 

материи апсорбирани директно од 

атмосферата во кондензирана форма се 

враќаат во почвата и преку почвениот 

раствор стануваат достапни за  растенијата.  

Со испарувањето се ослободуваат 

терпеноиди (α- pinene, cineole и camphor), 

како и растворливи феноли и алкалоиди. 

Најчесто овие алелохемикалии се 

ослободуваат од растителните видови од 

следните родови:  Artemisia, Salvia, 

Parthenium и  Eucalyptus. Исто така, и 

видовите oд фамилијата  Brassicaceae 

(Brassica juncea, B.nigra, B.napus, B.rapa и 

B.oleracea) ослободуваат значителни 

количини од овие алелохамикалии, кои се 

исклучително инхибиторни за семињата од 

зелковидните и житните култури.  (Oleszek, 

1987). 

Промивање 

Промивањето претставува излачување на 

алелохамикалите од растенијата по пат на 

врнежи, најчесто дожд. Промивањето на  

алелохамикалите, повеќе или помалку се 

случува кај сите растенија,  но степенот на 

промивање е условен од староста на 

растението, количеството и времетраењето 

на врнежите. Бројни соединенија кои 

манифестираат алелопатски ефект, како на 

пример фенолните киселини, терпеноидите 

и алкалоидите се ослободуваат од 

растенијата на овој начин.   

Лачевини од коренот 

Корените излачуваат значителна количина 

алелохемикалии кои влијаат врз растот и 
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развојот на вишите растенија и на 

микроорганизмите. При тоа, ризосферните 

микроорганизми можат да ги инактивираат 

излачените алелохемикалии во почвата, но 

можат да создадат нови, уште поактивни 

алелохемиски соединенија.  Количината и 

интензитетот на излачените материи се 

разликуваат во зависност од растителниот 

вид, неговата старост,  температурните 

услови,  светлината,  исхраната, 

микробиолошката активност и др. 

Разложувањето на растителните 

остатоци 

Изумрените растенија и жетвените 

остатоци по нивното разложување од 

страна на микроорганизмите стануваат 

неисцрпен извор на алелохемикалии. При 

разградувањето на растителните остатоци 

се ослободуваат агликони во форма на 

феноли и секундарни метаболити од 

групата на скополетин и хидроквинони  во 

почвата. Присуството на овие физиолошки 

активни материи зависи од растителниот 

вид и неговите остатоците, почвениот тип и 

условите на разложување.  Во зависност од 

нив, алелохемикалиите кои се ослободуваат 

можат да бидат силно инхибиторни, 

практично не инхибиторни или 

стимулаторни за растенијата и 

микроорганизмите. Најизразено 

инхибиторно делување се јавува во ладни и 

влажни почви.  

Начин на дејствување на 

алелохемикалиите 

Алелохемикалиите, како физиолошки 

активни материи ослободени во 

надворешната средина и апсорбирани од 

други растителни видови, влијаат врз 

делбата и  издолжувањето на клетките, 

фитохормоните (ауксини, гиберелини и 

др.), пропустливоста на мембранскиот 

систем,  функцијата на стомите во процесот 

на фотосинтеза,  дишењето,  синтезата на 

протеини,  структурата на липидите и 

органските киселини, синтезата на 

порфиринот, функцијата на одредени 

ензими, функцијата на спроводниот систем 

(ксилем и флоем), движењето на вода во 

растението, апсорпцијата на минералните 

материи застапеноста на достапни форми 

на фосфор и калиум во почвата и 

нитрификацијата и биолошката 

азотофиксација (Norman, et al .1959). 

Системи на одгледување на културните 

растенија 

Културите се одгледуваат на три начини: 

монокултурно, во плодоред и како здружен 

посев (Костов, 2003). Алелопатијата игра 

значајна улога кај сите начини на 

одгледување. При монокултурното 

одгледување, најчесто поради „замореност” 

на почвата и пренамножување на 

плевелите, се јавува негативна алелопатија, 

која допринесува за инхибирање на растот 

и развојот на културите, а од таму и за 

намалување на приносот кај истите.  

Неповолните влијанија, т.е. негативната 

алелопатија можа да се избегне со примена 

на правилен плодоред и одгледување на 

културите во здружен посев, при што доаѓа 

до израз позитивната алелопатија.  

Алелопатијата и културни растенија 

Алелохемикалиите излачени од културните 

растенија можат да манифестираат одреден 

ефект врз други културни растенија, врз 

плевелите и микроорганизмите и врз 

самите себе. Тие ефекти, доколку се 

негативни, предизвикуваат задоцнета или 

целосна инхибиција на ‘ртењето,  

проредување на посевот, неизбалансирана  

апсорпција на хранливи материи,  хлороза,  

намалена апсорпција на вода, склоност кон 

појава на растителни болести и др. Со 

испитувања е установено дека ленот 

инхибиторно дејствува врз самиот себе, ако 

подолго време се одгледува монокултурно.  

Тоа инхибиторно дејство им се припишува 

на органските киселини кои ги излачува 

коренот од ленот.  

Според испитувањата на Грачанин (цит. 

според Шариќ, 1983 ), кумаринската 

киселина,  која била екстрахирана од 

црвената детелина, дури и во многу мала 

концентрација го инхибирала растот и 

развојот на коренот кај пченицата, а го 

стимулирала кај јачменот. Alderman и 

Middleton, (1925) го истражувале 

влијанието на излачевините од корените од 

леќа, луцерка, црвена детелина, грашок, 

соја, 'рж, и граор, врз приносот на доматот. 

При тоа констатирале дека само 

излачевините од коренот на леќата 

значително го намалиле приносот на 

доматот. Во други испитувања, Overland 

(1966), заклучил дека јачменот е култура 

чии излачевини од коренот го инхибирале  

'ртењето и растот на тутунот, Stellaria 
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media и Capsella bursa-pastoris. Сепак, 

неговите коренови излачевини немаат 

инхибиторни влијанија врз растот и 

развојот на пченицата. Лачевините од 

коренот на тутунот го инхибираат ‘ртењето 

и порастот  на пченката, наутот и просото 

(Haq и Hussain , 1979),  додека кај зелката 

значително влијаат врз намалување на 

растот и сувата материја (Akram и Hussain, 

1987). 

Плевели, нивните својства и 

карактеристики 

Плевелите претставуваат растителни 

видови кои растат на обработливите 

површини против желбата на човекот, а на 

штета на културните растенија 

(Костов,2006). Плевелите причинуваат 

големи штети во производството на сите 

култури кои, како резултат на нивното 

севкупно дејствување, го намалуваат 

приносот и нивниот квалитет. Плевелите во 

текот на своето приспособување за живот 

меѓу културните растенија се стекнале со 

својства што им овозможуваат да го одржат 

видот, наспроти мерките што ги презема 

човекот против нив. Позначајни биолошки 

својства на плевелите се следниве: 

способноста за самоодржување, 

способноста за приспособување, 

доминантност на едногодишните видови, 

периодичност на ‘ртењето , способност на 

плевелните семиња долго време да ја 

задржуваат ‘ртливоста, способност на 

семето да ја задржи ‘ртливоста и кога ќе 

помине низ органите за варење на 

донашните животни и космополитизмот. 

Плевелите предизвикуваат огромни штети, 

не само во производството на пченица, 

туку и во целокупното земјоделско 

производство. Штетите од плевелите се 

манифестираат на различни начини, било 

поединечно или на повеќе начини 

истовремено. Сумарно анализирајќи, 

штетите од плевелите во растителното 

производството се јавуваат во следниве 

облици: намалување на приносот, 

механичко гушење на посевот, намалување 

на количеството на H2O во почвата, 

трошење на големо на големо количество 

на минерални материи, намалување на 

температурата во почвата, отежнување при 

изведувањето на агротехнички мерки, 

намалување на квалитетот на културите, 

плевели со потенцијални жаришта на 

болести и штетници и поскапување на 

производството. 

Интеракција плевел-култура  (негативна 

алелопатија) 

Една од најсофистицираните штети кои 

плевелите директно ги предизвикуваат кај 

културните видови се осободувањето на 

различни алелохемикалии најчесто со 

инхибиторно делување  на растот и 

развојот на  културата. Алелохемикалиите 

излачени од плевелите најчесто ги 

инхибираат физиолошките и биохемиските 

процеси во растителниот организам, 

особено во почетните фази на пораст, со 

што индиректно влијаат на примањето на 

водата и во неа растворените хранливи 

материи, нормалното одвивање на процесот 

на фотосинтеза, што доведува до послаба 

конкурентска способност на културниот 

вид во однос на плевелите и, конечно, 

намалување на приносот.  

Плевелите го инхибираат растот и развојот 

на културните растенија преку излачување 

на алелохемикалии со инхибиторно 

делување најчесто од коренот, стеблото и 

листовите. Имено, според истражувањата 

на Lovett, (1982) алелохемикалиите од  

Stevia eupatoria манифестирале 

инхибиторни ефекти врз издолжувањето 

(елонгација) на коренот од белата детелина. 

Слично на предходните истражувања, 

алелохемикалиите од резидуите од 

Amaranthus palmeri (L.) Wats 

инкорпорирани во почвата го инхибирале  

‘ртењето на семињата од морков, домат  и 

кромид (Bradow и Connick, 1987).  

Алелохемикалиите излачени од D. Stramonium 

во почвата, дејствувале инхибиторно врз 

растот и развојот на многу култури (Levitt, и 

Lovett, 1984). Како на пример, при ‘ртењето 

на Helianthus annuus L. алелохемикалиите 

излачени од  D. stramonium, создаваат разни 

неправилности врз метаболизмот на 

хранливите материи (Levitt, et al.1984), кои  

се манифестираат со инхибиција на 

‘ртењето и почетниот раст на радикулите 

(Levitt, and Lovett, 1984).  Reting et al. (1972) 

во истражувањата заклучил дека семињата 

на D. stramonium  делуваат инхибиторно 

врз елонгацијата на кореновите клетки  на 

Brassica oleracea L. Растворените излачени 

материи од вегетативните и генеративните 

органи на  D. stramonium  имаат  

исклучително силен инхибиторен ефект врз 
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‘ртењето на наутот. (Oudhia, et al. 1998). 

Алелохемикалиите (есенцијалните масла и 

водните заситени раствори) излачени од D. 

stramonium  го инхибираат  ‘ртењето на 

многубројни култури, вклучувајќи ја и 

пченката. (You и Wang,  2011).  Од друга 

страна пак,  Šćepanović et al., 2007) 

забележал стимулативен ефект врз 

издолжувањето на радикулата кај пченката, 

предизвикано од расворените излачени 

материи на D. stramonium (L.). 

Интеракција плевел-култура  (позитивна 

алелопатија) 

Покрај инхибиторното делување на бројни 

алелохемикалии врз растот и развојот на 

културните видови, во литературата 

постојат и податоци за стимулаторно 

делување на лачевините од плевелите врз 

растот и развојот на културните видови.  

Таков е случајот, со каколот (Agrostemna 

githago) врз пченицата. Имено, некои 

физиолошки активни материи, како на 

пример алантоинот, коишто се содржи во 

семето од каколот стимулативно 

дејствуваат врз иницијалниот пораст на 

пченицата ( Даница Гаиќ, 1973). 

Индукциски произведениот препарат од 

семето на каколот, под името агростемин, 

се применува како стимулатор за, скоро, 

сите културни растенија. Со агростеминот 

културите се третираат  во текот на 

вегетацијата или се запрашува семето. 

Стимулативното делување им се 

препишува на специфичните лачевини кај 

каколот како што се: ауксинот, 

антибиотиците, витамините и сл.  

Кореновите остатоци од ‘рж (Borner, 1960), 

пченка (Dzyubenko и Petrenko, 1971; 

Dzyubenko и Krupa, 1974), овес (Fay и Duke, 

1977), пченица и овес (Martin и Rademacher, 

1960),  луцерка (Abdul-Rahman и Habib, 

1989), лупина (Dzyubenko и Petrenko, 1971), 

соја (Massantini et al., 1977; Rose et al., 

1984) и сончоглед (Wilson и Rice, 1968) го 

инхибираат ‘ртењето и порастот на 

плевелите. Одгледувањето на јачмен (Mann 

and Barnes, et al .1945), сирак (Panasiuk et 

al., 1986; Weston et al., 1989),  кукумбер 

(Lockerman and Putnam, 1979) и соја (James 

et al., 1988) ги потиснува плевелите. Од 

друга страна пак и кореновите излачевини  

на Cynodon dactylon ( L. ) pers. и 

Agrootemma githago L.  го стимулираат 

растот и приносот на некои земјоделските 

култури. 

 

Заклучок 

Осознавајќи го системот на 

алелопатските интеракции  помеѓу 

културните растенија и плевелите ни 

овозможува да се применува  при 

справувањето со плевелите во полза на 

културните растенија. (Putnam и Duke, 

1978).  Развојот  на одредени сорти  би 

овозможил произведување на 

алелохемикалии како природни хербициди,  

користење на алелопатcки растенија кои 

позитивно влијаат врз растот на културите  

и кои можат да обезбедат  контрола на 

плевелите, а со тоа да се допринесе до 

поефикасно одгледување на културите во 

системот на одржливо земјоделско 

производство ( Einhellig , 1985). 
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КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ВИШОКОТ КОЛОСТРАЛНО МЛЕКО ЗА ТЕЛИЊА 
 

Фросина Арсовска 
 

Апстракт 

Од секоја крава во текот на колостралниот период, останува одредено количество на вишок на 

колострално млеко, кое е потребно да се конзервира. Како најпогоден и практичен начин на 

конзервирање на колострумот е со негово замрзнување. Притоа, телињата добро го прифаќаат 

одмрзнатиот колострум, губитоците од конзервирањето се незначителни, се обезбедува храна 

без вложување (без пари), а се намалува и смртноста кај телињата. Подолгото чување на 

замрзнатиот колострум (од денот на замрзнување до денот на користење) од 6 месеци не е 

пожелно. Овој метод на конзервирање на вичокот колострално млеко е подеднакво добар како 

за големите фарми, така и за помалите фарми каде немаме секојдневно отелување на кравите. 

Клучни зборови: млеко, колострум, телиња, конзервирање 

 

Abstract 

From each cow during the colostral period, there is some sufficient colostral milk which ought to be 

conserved. Frosening of the sufficient colostral milk is one of the most practical and useful method of 

conservation. Calves are accepting the conserved colostral milk very good, conservation loozings of 

its quality are very low. This calf food is without any additional finantial investment (with no money) 

and reduce the calf mortality. Longer frosening of colostral milk more than 6 months is no 

recommended. This method of conservation is very useful for bigger farms, as well as for smaller 

farms too, where we do not have cow deliverings every day. 

Keyw ords: milk, colostrum, calves, conservation 

 

Вовед 

Prvata ishrana na teliwata posle 
partusot e kolostrumot, koj e va`na 
hrana za site novorodeni `ivotni. Kaj 
dobro odgleduvani i ishranuvani kravi, 
sekoga{ kako po pravilo se javuva 
odredeno koli~estvo kolostralno 
mleko nad potrebite za normalno 
napojuvawe  na novorodenite teliwa. 
Obi~no vo stadata so visoka mle~nost 
toa e izrazeno.  
Kolostrumot mo`e da se iskoristi samo 
za napojuvawe, a toa zna~i deka 
pretstavuva hrana koja nema druga 
primena.  
Vo uslovi na R. Makedonija, po edna 
prvotelka mo`e da se dobie okolu 24 kg 
kolostrum, a kaj kravite od treta 
laktacija 43-56 kg nad potrebite za 
novorodenoto tele.  
Va`nosta na kolostrumot kako prvo 
mleko e ogromna, pa zatoa negovoto 
zemawe e va`no vo prvite denovi od 
`ivotot nadvor od uterusot. 
Denes koli~inata na kolostralnoto 
mleko nad potrebite na teleto voglavno 
se koristi vo sve`a sostojba i 
neracionalno. Toa ja nametna potrebata 

od iznao|awe na~ini za ~uvawe na 
kolostrumot podolgo vreme. 

Начини на конзервирање на 

колострално млеко  

Vo svetot postojat pove}e postapki ili 
tehni~ki re{enija itoa: skladirawe po 
pat na fermentacija, ili so hemiski 
tretman. Pritoa, ima promeni na 
fizi~kiot izgled na mlekoto, a so toa i 
gubitoci od hranlivite materii i 
problemite za prifa}awe od teliwata, 
me|utoa e pogodno i ekonomi~no.  
Hemiskite konzervansi voglavno se 
koristat vo toplo vreme, koga rN-
vrednosta opa|a, a so toa se zgolemuva 
kiselosta, no naporedno so toa se 
zgolemuva prisustvoto na kvascite, a 
isto taka i mikroflorata postojano 
raste. 
Upotrebata na kolostrumot se vr{i po 
soodvetni principi i normi, bez da se 
predizvikaat promeni vo digestivniot 
trakt propraten so proliv. 
Fermentacijata na kolostrumot mo`e 
da se izvede i po priroden pat, no 
sekoga{ treba da poteknuva od zdravo 
vime. Kolostrum koj poteknuva od 
mle~na `lezda tretirana protiv 
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mastitis, ne se zgruтчuva po priroden 
pat. 
^uvaweto na kolostrumot po pat na 
fermentacija se primenuva koga ima 
pogolema koli~ina od dnevnite 
potrebi. ^uvaweto se izveduva vo 
plasti~na ambala`a i se ~uva na ladno 
mesto. 
Vaka lageruvanoto mleko e nepo`elno 
da go koristat novorodenite teliwa 
barem vo prvite 3 do 5 dena, poradi toa 
{to kiselosta gi namaluva proteinite 
vo mlekoto, osobeno imunoglobulinite. 
Vaka ~uvaniot kolostrum se koristi so 
razreduvawe so voda ili sve` 
kolostrum. 
Vo tekot na koristewe, a posebno od 
po~etokot terba da se vnimava posebno 
na koli~inata na dodadenoto mleko na 
teleto, i treba da se po~ne so 3,5 kg na 
den i postepeno da se zgolemuva do 6 kg 
dnevno od 10-tiot den od `ivotot. 
Me|utoa, najgolemo vnimanie treba da 
se posveti na ishranata na teliwata 

posle partusot, osobeno vo prvite 30 
dena. Vsu{nost, toa e period na 
adaptacija na organizmot na uslovite od 
nadvore{nata sredina. So ra|aweto na 
teleto toa ima razvieno siri{te ili 
t.n. prav `eludnik, a toa zna~i deka ne 
se razvieni pred`eludcite, nitu pak 
mikroflorata vo niv, za da se ovozmo`i 

svarlivost na celulozata (Caput.  

Vo kolku se koristi kolostrumot 
podolgo vreme od 10 dena na 

temperatura od okolu 2 oS, може да se 

vr{i konzervirawe so hemiski 
sredstva. 
Postojat pove}e vidovi aditivi koi se 
koristat kako konzervansi, itoa: 
propionska, mravja ili ocetna 
kiselina. So dodavawe na 0,5-1% od 
kiselinata so uspeh se konzervira 
kolostrumot za da se ~uva podolgo 

vreme(Anderson и сор., 1996). 

^esto pati koselosta na kolostrumot 
opa|a na rN = 4, i vo 

toj slu~aj bi trebalo da se dodade 
natrium bi-karbonat(Na2CO3), taka da 
teliwata podobro }e go iskoristuvaat. 
Za taa potreba se dodava 8-10 g sredstvo 
na 1 kg kolostrum. 
Pri konzervirawe na kolostralnoto 
mleko bilo toa da e na konvencionalen 
ili pak so aditivi, sekoga{ ima 
gubitoci vo suvi materii, posebno 
gubitoci kaj sodr`inata na proteinite 
i laktozata pri normalna ambientalna 

temperatura (Ensminger и сор, 1991, Антов 

и сор, 2001). 

 
Материјал и метод на работа 

 Ispituvaweto e vr{eno kaj hol{tajn-
friziskata rasa goveda. Kolostrumot e 
koristen vo sve`a sostojba, kako i 
konzerviran. Pri upoterba vo sve`a 
sostojba, obi~no se dava na povozrasni 
teliwa, dodeka kako konzerviran 
voglavno doa|a vo ishranata na 
teliwata ~ii miajki poradi odredeni 
pri~ini ne se vo mo`nost da go 

obezbedat svoeto tele so potrebnata 
koli~ina kolostralno mleko.  
Za na{ite ispituvawa be{e koristen 
kolostrumot od hol{tajn-friziskata  i 
oberintalskata rasa kravi na 
Fakultetskoto zemjodelsko stopanstvo 
s. Trubarevo, Skopje. 
Vo ispituvaweto dojdovme do 
konstatacija deka 1 kg polnomasno 
mleko mo`e da bide so ista vrednost 
kako 0,850 kg kolostralno mleko 
(Трајковски и Буневски, 2006). 
Ishranata na teliwata trpi brzi 
promeni so ogled na toa {to teleto ima 
brz porast. Me|utoa, za vospostavuvawe 
na po~etnata funkcija na organite za 
varewe i snabduvawe na organizmot so 
neophodnite za{titni materii 
(osobeno imunoglobulini), golemo 
zna~ewe ima prvoto mleko od kravite - 
majki t.n. kolostrum. 
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Таб. 1. Prose~еn hemiski sostav na kolostrumot se razlikuva od pravoto polnomаsno mleko 
Komponenti Pravo mleko Kolostrum na 0 

h 
Kolostrum na 

12 h 

Kolostrum na 

24 h 

Suva materija-
% 

12 24.96 21.13 16.90 

Vkupni 
proteini - % 

3.5 11.79 9.4 7.00 

Vkupni masti - 
% 

4.0 2.7 3.0 3.7 

 
Zastapenosta na imunoglobulinite vo 
kolostrumot mnogu brzo se menuva. 
Poradi toa ishranata so kolostrum ne 
samo {to e neophodna, tuku e i zna~ajna 
da zapo~ne 1-2 ~asa po teleweto i vo 
tekot na prvite 24 ~asa se obavuva od 5 
do 6 navrati so koli~ina od 0,5-1 kg 
(Anderson и сор., 1996, Knutson и сор., 

2003). 
Su{tinski kolostrumot pretstavuva 
isklu~ivo va`na hrana vo `ivotot na 
teliwata, ne samo {to ovozmo`uva 
zgolemuvawe na otpornosta, tuku i go 
pro~istuva digestivniot trakt kaj 
teliwata od mekoniumot. Istovremeno 
kolostrumot ima uloga teleto da go 
snabdi so energija, proteini, minerali 
i vitamini, koi se zastapeni vo dvojno 
pogolemo koli~estvo vo sporedba so 
polnomasnoto mleko. Ishranata so 
kolostrum od majkite se odviva vo 
prvite 7 dena, a posle toa teliwata odat 
na ishrana so zbirno mleko. 
^uvaweto na kolostralnoto mleko vo 
na{ite ispituvawa e vrz osnova na 
smrznuvawe na istiot vo fri`ider za 
dlaboko zamrznuvawe. Kolostrumot e 
pakuvan vo plasti~na ambala`a od 1 i 2 

kg. Pred upotreba na ambala`ata e 
izvr{ena dezinfekcija. 
Kolostralnoto mleko nameneto za 
skladirawe, vo na{ite ispituvawa }e 
bide do tolku pouspe{no, ako samoto 
proizleguva od zdravi kravi, poslebno 
na vimeto. Zatoa, od taa gledna to~ka, 
pred skladirawe na kolostrumot se 
ispituva vimeto za mastitni i drugi 
gojni vospalenija. 
 
Постапки при конзервираање на 

dlaboko smrznatиот kolostrum 
Ambala`ata vo koja e konzerviran 
kolostrumot vo koli~ina od 1-2 kg po 
potreba se zema i se stava vo topla voda 
za odmrznuvawe i dobivawe na 
po`elnata temperatura na istiot za 
napojuvawe, vo period od polovina do 
eden ~as.  
Pravilnata ishrana na teleto 
zapo~nuva u{te za vreme na 
interuteriniot `ivot, a posebno vo 
poslednite dva meseci pred partusot, 
odnosno vo presu{niot period. Ova e 
period koga teleto vo stadium na zigot, 
embrion i fetus se ishranuva preku 
majkata. 

 
Tab. 2 Promeni vo hemiskiot sostav na sve`o i odmrznato kolostralno mleko 

Komponenti Sve`a proba 
na 12 h 

Odmrznata 
proba na 12 h 

Sve`a proba na 
72 h 

Odmrznata 
proba na 72 h 

Suvi materii % 23.2 22.5 11.5 11.4 

Masti % 9.30 9.03 4.05 4.10 

Proteini % 8.95 8.88 4.15 4.10 

Rel. zafat. Masa 1.073 1.0707 1.0392 0.1371 

To~ka na mrznewe -0.070 -0.065 -0.0729 -0.0697 

 

So ogled na toa {to kolostrumot, bilo 
toa da e konzerviran na konvencionalen 
na~in ili so aditivi, sekoga{ ima 
izvesni gubitoci vo suvi materii. 
Posebno gubitoci se javuvaat kaj 
sodr`inata na proteinite i laktozata 

pri normalna ambientalna 
temperatura. 
Bidej}i kolostrumot ima golemo 
zna~ewe, se postavuva pra{aweto {to 
ako istiot go nema. Postojat 
mnogubrojni pri~ini za nedostatok na 



79                                                                                                                                                                  Фросина Ивановска 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

JAFES, Vol 61, (2013) 

kolostrum kaj kravite ili e promenet 
negoviot sostav, odnosno doa|a do pojava 
na negovo potpolno is~eznuvawe, no 
kako po~esti pri~ini se organskite 
oboluvawa i oboluvaweto na vimeto. No 
~esto pati doa|a do manifestacija na 
neizla~uvawe na kolostrum, koe 
osobeno se slu~uva kaj prvotelkite. Vo 
takvi slu~ai se koristi kolostrum od 
druga krava, koja se otelila vo 
pribli`no ist period. Me|utoa, vo 
malite farmi kade nema ~esto telewe 
ili toa se slu~uva na 1 ili 2 nedeli 
period, i poradi toa {to kolostrumot 
brzo se zamenuva so pravo mleko, 
pravoto mlеko ako se dava na 
novorodenite teliwa skoro sekoga{ 
zavr{uva so katastrofalni posledici, 
i zatoa e va`no da se iznajdat 
najpovolni tehnolo{ki re{enija za 
~uvawe i skladirawe na kolostrumot. 
Vo taa nasoka e i na{eto ispituvawe, 
kade se koristeni frizeri za dlaboko 

zamrznuvawe za poдolгotrajno ~uvawe, 
kako i ~uvawe na mlekoto so pomo{ na 
aditivi (hemiski sredstva) i po 
priroden pat.  

 
Заклучок 

Врз основа на извршените испитувања, 

можат да се констатираат следниве 

заклучоци: 

- на секоја фарма потребно е да се 

конзервира вишокот колострално 

млеко,  

- телињата добро го прифаќаат 

одмрзнатиот колострум,  

- губитоците од конзервирањето се 

незначителни,  

- се обезбедува храна без вложување (без 

пари),  

- се намалува смртноста кај телињата,  

- подолгото чување на замрзнатиот 

колострум (од денот на замрзнување до 

денот на користење) од 6 месеци не е 

пожелно,  

- овој метод на конзервирање на вичокот 

колострално млеко е подеднакво добар 

како за големите фарми, така и за 

помалите фарми каде немаме 

секојдневно отелување на кравите. 

 

Literatura 
1. Anderson R.S., Edney A.T.B. 1996. 

Practical Animal Handling. Pergamon Press 

(Oxford-New York-Beijing-Frankfurt-Sao 

Paolo-Sydney-Tokyo-Toronto).  

2. Antov G., ^obi} T. 2001 Govedarstvo. 
Novi Sad. 
3. Caput P. 1996. Govedarstvo. Zagreb. 

4. Ensminger M.E. 1991. Dairy Cattle Science. 

Interstate Publishers, INC. 

5. Knutson R.J., Allrich R.D., Cunningham 

M.D. 2003 Raising dairy Replacement 

Heifers: from Birth to Breeding. Purdue 

University, USA. 

6. Трајковски Т., Буневски Ѓ., 2006. 

Говедарство (учебник), Скопје. 

7. Veepro Holland, 2000. Young Stock 

Management. Arnhem, Holland. 

8. Webster J. 1996. Calf husbandry, health and 

welfare. Granada. 

  



Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences 

UDC: 635.9.575.22 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

ГЕНЕТСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЈ ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЈА 
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Апстракт 

Една од главните цели на селекционерите на цвеќарски култури е создавање 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 селекцијане 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 информациите 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.  

Клучни зборови: генетска трансформација, цвеќиња, нови бои 

 

GENETIC TRANSFORMATION IN DECORATIVE PLANTS 

 

Sandeva Nadica  

 

Faculty for agricultural scinesec and food-Skopje 

Abstract 

One of the main goals of floricultural breeders is creation of 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. This is one of the reasons why by using of classical 

breeding can not be created rose genotypes with blue color. 

Genetic engineering is the process of deleting, modifying or adding genes into the DNA molecule, in 

order to change the 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. 

Keywords: genetic transformation, flowers, new colors   

 

 

Вовед 

Важна движечка сила во 

цветнодекоративната индустрија е 

создавањето на нови растенија и цвеќиња. 

Новите видови остваруваат маркетинг 

можности за трговците и правилната 

селекција на цвеќиња и декоративни 

растенија влијае на зголемувањето на  

продуктивноста кај одгледувачите, како и  

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 генетско 

инженерство и генетски модификации 

можно е вметнувањето на одреден ген кој 

ја регулира биосинтезата на пигменти и 

овозможува создавање на 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 обојувањето е на одредени 

делови од цветот.Комерцијалната употреба 

на генетскати модифицирани растенија  

бара придржување до специфични 
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регулаторни режими и усогласување со 

правата за интелектуална сопственост. 

Овие додатни 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.  

 

1. Генетско инженерство кај растенијата 

Генетското инженерство е процес на 

бришење, модифицирање или додавање на 

гени во молекулот на ДНК, со цел промена 

на информациите што ги содржи. 

Цел на модерната растителна 

биотехнологија е подобрување на одредени 

својства кај растенијата, животните и 

микроорганизмите со внесување на одреден 

ген.Развојот на молекуларната генетика, 

културата на ткиво и методите на 

трансформации овозможуваат 

идентификација и изолација на гени од 

различни организми (бактерии, вируси, 

габи, растенија и животни) и нивно 

внесување во растителниот геном. 

За внесување на нуклеинската киселина во 

растенијата се употребуваат култура на 

протопласти, култура на ткиво (пр. лисно 

ткиво, калусна култура) или организирани 

структури, како што се изданоци, ембриони 

и аксенични култури од целото растение. 

Внесувањето на ДНК во растителните 

клетки може да се постигне на повеќе 

начини:  

• со употреба на природни 

патогени организми, како што се 

бактериите Agrobacterium tumefaciens, 

Agrobacterium rhizogenes и вируси кои 

содржат ДНК или РНК, и  

• со физички пренос на 

фрагменти од ДНК во растението како што 

се постапките: микроинјектирање, 

непосредно примање и погодување со 

микропроектили. 

Поимот генетска трансформација или 

генетски инженеринг ги опфаќа сите 

процеси на преносот на ДНК од еден 

организам во друг и експресија во 

растението домаќин.Генетската 

трансформација е постапка за подобрување 

(облагородување) со која се овозможува 

пренесување на генетските информации 

помеѓу видовите, без разлика на нивната 

сродност и број на хромозоми.При 

селекција на растенијата со класични 

методи на хибридизација постојат одредени 

бариери.Генетското инженерство ги 

надминува тие бариери.Времето потребно 

за добивање на нови сорти и хибриди се 

скратува, а целата работа не бара големи 

површини на опитно земјиште.Генетската 

трансформација денес претставува и 

значаен методолошки пат за изучување на 

основните биолошки законитости во 

растенијата, овозможувајќи анализи на 

структурата на гените и нивните 

регулаторни механизми. 

Со примена на генетското инженерство и 

создавање на генетски трансформирани 

растенија, доаѓа и до промена на 

количеството на протеини што се 

синтетизираат од една клетка на еден 

организам.На пример: некои растенија 

продуцираат протеин во поленот што 

предизвикува алергија кај луѓето.Со 

генетското инженерство можно е 

таканаречено исклучување на генот на 

синтеза на алергии и добивање на сорти 

кои продуцираат полен кој не содржи 

протеини за предизвикување на алергии. 

Со цел добивање генетски трансформирани 

растенија потребно е да се изолира ген за 

одредено својство од соодветен организам 

(донор на ген-својство), и негово 

внесување, интегрирање и експресија во 

растение (реципиент). 

 

2. Биотехнологијата во цвеќарската 

индустрија 

Техниките на биотехнологијата долго 

време се применуваат во цвеќарската 

индустрија како во размножувањето така и 

во одгледувањето. Во генетиката и 

селекцијата на цвеќе со цел подобрување 

на класичните селекциски методи се 

користат многу современи техники. 

Култура на мерсистем и микропропагација 

се употребуваат со цел размножување и 

добивање на безвирусни растенија. Освен 

култура на меристем и микропропагација, 

се почесто се користат и други техники, 

како култура на прашник и култура на 

ембрион (Davies, 1981). Покрај класичните 

методи и култура на ткиво, селекцијата и 

подобрувањето на растенијата (цвеќињата) 

се комбинира (или надоплнува) со 

селекција со помош на молекуларни 

маркери (MAS – Marker Assisted Selection). 
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Голем број техники во молекуларната 

генетика, како, SSR, RFLP и др. се користат 

за проучување на геномот кај одредени 

цвеќарски видови, со цел генетско и 

физичко мапирање на гени, и клонирање на 

гени (Han and Lee, 2002). 

 

2.1 Својства подложни на генетски 

трансформации 

Иако цветните култури имаат многу 

потенцијални својства кои можат да бидат 

наменети за генетска модификација, многу 

малку од големиот број истражувања за 

генетски модификации довеле до 

комерцијализација на новите видови.  

Со примена на генетските трансформации 

во истражувањата кај цвеќарските видови 

може да се придонесе за подобрување на 

нивните производни и употребни својства. 

2.1.1 Производствени својства 

Производителите на цвеќарски растенија и 

резан цвет се соочуваат со многу трошоци 

и проблеми кои се одразуваат на 

квалитетот на финалниот производ. 

Генетските модификации нудат можности 

за решавање на некои од тие проблеми со 

подобрувања на видовите кои не е 

возможно да се остварат со 

конвенционално одгледување. Генетските 

трансформации можат успешно да се 

користат за подобрување на 

производствените карактеристики како: 

отпорност на некои инсекти, болести, 

вируси и хербициди, толерантност на 

абиотски фактори, постбербен квалитет, 

управување со регулацијата на хормоните, 

како и подобрување на метаболитичките 

активности. 

 

2.1.2Употребни карактеристики 

Генетските модификации овозможуваат 

подобрување (промена) на употребните 

карактеристики кај цвеќарските видови. 

Најзначајни примени на генетските 

трансформации се во подобрувањето или 

промената на бојата на цветот, мирисот на 

цветот и др. 

 Боја на цвет – Една од главните цели 

на селекционерите на цвеќарски 

култури е создавање на нови бои кај 

цветовите. Конвенционалните 

селекциони 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, 

хризантема и каранфил со сина боја, 

како и жолти цветови кај некои видови 

на саксиско цвеќе како што е 

пеларгониумот.Со користење на 

генетско инженерство и генетски 

модификации можно е вметнувањето 

на одреден ген кој ја регулира 

биосинтезата на пигменти и 

овозможува создавање на 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 обојувањето 

е на одредени делови од цветот. 

 Мирис на цветот –  Мирисот на 

резаниот цвет е важен за 

потрошувачите, а најнов тренд во овој 

сектор од цвеќарската индустрија е 

внесување на “старовремските 

видови”, кои се со специфичен силен 

мирис. Повторното воведување на 

дополнителен мирис во видовите кои 

немаат доволно мирис, или пренос на 

мирис од еден вид во друг вид е 

интересна потенцијална апликација за 

генетските модификации (van Schie et 

al., 2006).  

3. Моментална состојба на генетските 

модификации во цвеќарската 

индустрија 

Можноста која ја нуди технологијата за 

генетски модификации кај цвеќарските 

култури е ист или сличен со 

трансформациониот процес кој што 

сеприменува кај многу растителни култури 

(Gelvin, 2003). Основна цел на генетските 

трансформации е трансфер  на гени, кои 

при процесот на култура на ткиво се 

регенерираат и селектираат со цел 

соодветнаекспресија на соодветниот ген. 

Денес познати се и техники т.к.н. “transient 

gene exspression” за кои не е потребна 

култура на ткиво (Feldmann and Marks, 

1987).  

Денес со релативно посовремена 

технологија возможно да се 

трансформираат многу цвеќарски култури 

и да се внесат разни гени за подобрување 

на одредени производни и употребни 

карактеристики кај цвеќарските видови. Кај 

цвеќарските видови најчесто се користат 
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дикотиледоните растенија (каранфил, роза, 

хризантема и гербер) за трансформација 

кои се подложни на инфекција со 

соодветни соеви на 

Agrobacteriumтрансформациони вектори 

(Tzfira and Citovsky, 2006). Додека кај 

монокотиледоните, како што се кринот и 

лалето, за трансфер на гени најчесто се 

користи бомбардирање со микропроектили 

(Men et al., 2003b). Сепак, има 

регистрирано и некои монокотиледони 

цвеќарски видови кои успешно се 

трансформирани со помош на 

Agrobacterium tumefaciens (Akutsu et al., 

2004). Покрај користењето на двата 

гореспоменати методи за трансформација, 

можна е и нивна комбинација, т.к.н 

посредна трансформација, прво со 

бомбардирање со микропроектили со што 

се постигнува повреда на експлантот или 

ткивото подложно за трансформација, а 

потоа со Agrobacterium, со што се 

зголемува неговата инфективноста и 

ефикасност (Zuker et al., 1999).  

Селективни маркер 

гени.Трансформационите системи се 

потпираат на употребата на селективни 

маркер гени во текот на регенерацијата, со 

цел да се одберат трансформираните клетки 

и потоа регенерираните растенија. 

Потребна е нивна правилна употреба со 

соодветна концентрација како и нивна 

примена во соодветен развиток во текот на 

регенерацијата на растенијата во in 

vitroуслови. Β-glucuronidase (GUS) генот е 

маркер-ген кој често се користи за 

визуелизирање на промените во текот на 

инфекцијата и експресијата на генот во 

растителното ткиво (Boase et al., 2002). 

Откривањето и апликацијата на зелениот 

флуоросцентен протеин (GFP) како маркер-

ген е алтернатива на GUS маркерот. Со 

користење на GFP маркерот експресијата 

може да се набљудува во фаза на цвет под 

UV микроскоп, овозможувајќи следење на 

инфекцијата и генетската експресија во 

живо (in vivo) (Wenck et al., 2003). 

Експресијата на GFP била применета како 

корисен маркер кај некои цвеќарски 

култури (Kim et al., 2004). 

Промотори.При генетски трансформации 

кај растенијата многу е важно избор на 

соодветен промотор, кој би овозможил 

високо ниво на експресија на генот. 

(Outchkourof et al., 2002). Најчесто 

користениот промотор CaMV35S дава 

соодветна експресија на генот кај 

каранфилот,розата и торенијата. Равојот на 

соодветни промотори е важен за развојот 

на некои цветни култури во иднина. 

Последните примери од соодветни и 

непотиснати промотори се промотори од 

гени на хризнатема кои кодираат протеин 

убиквитин (ubiquitin extension 

protein)(Annadana et al.,2002) и хлорофилот 

а/бврзувачки протеин(Aida et al.,2004). 

 

3.1 Модификација на бои 

Се до денес модификиацијата на боите на 

цветовите e најшироко распространет тип 

на генетска модификација кај цвеќарските 

култури, бидејќи биосинтетските процеси 

кои се одговорни за бојата на цветовите се 

добро 

истражени.Флавоноидите,каретоноидите и 

беталините се три главни класи на 

пигменти кои придонесуваат за бојата на 

цветовите(Grotewold, 2006). Флавоноидите 

се одговорни за разновидните бои на 

цвеќиња од жолта па се до црвена и 

сина.Антоцијаните,одредена класа на 

флавоноиди, се главен составен дел на 

портокаловата, црвента, виолетовата и 

сината боја на цветовите кај цвеќињата. 

Разновидните хемиски структури на 

антоцијаните и нивната коегзистентност со 

другите флавоноиди(флавони или 

флавоноли) го зголемуваат спектарот на 

бои кај цветовите во природата(Tanaka and 

Brugliera, 2006). Растенијата често содржат 

и флавоноиди и каротеноиди,а 

комбинацијата на различни количества и 

типови од овикомоненти дава широк опсег 

на бои. 

И покрај нивното влијание врз бојата на 

цвеќињата, регулацијата на вакуоларната 

pH, преносот на металните јони и 

создавањето на супер-молекуларен 

комплекс сеуште не се детално проучени. 

За разлика од нив, хидроксилацијата е 

регулирана на многу поедноставен начин и 

е добро проучена и е најизводлив и 

универзален начин за дизајнирање на бојата 

кај цвеќињата.  

За креирање на виолетови/сини цветови, 

алтернативна стратегија за генетска 

модификација при продукција на 

делфинидин може да биде зголемувањето 

на концентрацијата на флавоните и 

флавонолите.Флавоните и флавонолите 
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придонесуваат за поинтензивна боја и 

стабилизација на антоцијаните преку 

формирање на интермолекуларен комплекс 

(Goto,1987). Во текот на изминатите 

години, истражувачите во Suntory Ltd. и 

Florigene Ptѕ.Ltd. се фокусирале кон 

креирање на нови бои кај цвеќињата преку 

генетско инжинерство на културите за 

резан цвет. Економски најважните резани 

цвеќиња не можат да произведат виолетово 

син антоцијан делфинидин.Поради тоа, 

главна цел е со помош на генетско 

инженерство да се создадат цветови со 

виолетово сина боја.Модификацијата на 

биосинтезата на антоцијани се постигнува 

со експресија на хетерологни гени или / и 

со потиснување на експресијата на 

ендогените гени.Конститувни промотори, 

како што е промотерот на вирусот на 

мозаик кај карфиолот 35S (CaMV35S) кој 

се употребува за регулација на експресијата 

на хетерологните гени, се употребуваат во 

векторите за трансформаицја, како и 

поромторите од флавоноидните гени како 

CHS и DFR. 

 
Слика  1. Фотографии на цвеќиња настанати по природен пат и од трансгенетски растенија.  

A. Црвена вербена (1) и виолетова петунија (2) содржат пеларгонидин и делфинидин кои базираат на антоцијани. 

Жолтата боја кај многу цвеќиња, вклучувајќи роза (3) и хризантема, потекнува од каротеноидите. Џунџулето 

(Tagetes sp.)(4, 5) содржи каротеноиди, како и необични жолти 6-хидрокси флавонол и цијанидин-базиран на 

антоцијани. Жолтото џунџуле (4) содржи каротеноиди и 6-хидрокси флавонол а портокаловите видови на џунџуле 

(5) ги содржат сите три типа на пигменти.  
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B. Трансгенетски каранфил. Трансгенетскиот каранфил FlorigeneMoonseries™ произведува делфинидин кој базира 

на антоцијани кој природниот каранфилот не може да го произведе. Currently spray (1, 2) и стандардните (3, 4) 

видови се произведуваат комерцијално. Разликите во интензитетот на бојата помеѓу различни видови се должи на 

различната содржината на антоцијани. 

C. Цветови од трансгенетска роза. Цветовите од трансгенетска роза кои произведуваат делфинидин во листовите се 

прикажани десно на сликата, и се споредени со цветовите од нетрансформирана роза (родител, користена како 

почетен материјал за трансформација) (1, лево). Трансгенетските рози (цветовите се прикажани на слика 2)се во во 

фаза на тестирање во Јапонија, Колумбија и САД. 

D. Во не-трансгенетска торенија, цветот акумулира делфинидин-базиран на антоцијани (1). Дерегулацијата на генот 

за антоцијанидин синтаза дава бели или делумно бели видови (2). Дерегулацијата на флавоноид 3', 5' – хидроксилаза 

и флавоноид 3' – хидроксилаза  и потиснувањето на активноста на хетерологната дихидрофлавонол редуктаза дале 

трансгенетско растение со розови цветови(3) акумулирајќи го антоцијанот пеларгонидин. Потиснувањето на 

тетрахидроксихалкон 4' –глукозилтрансферазата, гените за ауреузидин синтаза и дерегулацијата на антоцијаните, 

кај торенијата водат до акумулирање на ауреузидин и жолта боја на цветовите (4). 

 

3.1.1 Каранфил. 

Генетската трансформација кај каранфилот 

е направена во 1991 година (Lu еt al., 1991). 

Десетини години подоцна компанијата 

Floirigeneкомерцијално реализирала 

неколку генетски модифицирани видови со 

нови цветни бои (Lu et al., 2003). Овие 

видови можат да се видат на веб страната 

на Florigene(www.florigene.com)a 

примерите се исто така прикажани во 

Tабела 1. 

Биосинтетските процеси на цветните 

пигменти кај каранфилот се добро познати. 

Црвениот и розевиот каранфил содржат 

цијанидин и/или пеларгонидин кој базира 

на антоцијани кои се во спрега со 

флавонолите, додека жолтиот каранфил го 

акумулира халкон халконарингенин 2'-О–

глукозит. Исто така познато е дека 

антоцијаните генерално се макроциклични 

антоцијани 3,5 ди-O- глукозит (6'',6'''- 

малил диестер) (3, 5 di-O- glucoside (6′′, 6′′′-

malyl diester) (Gonner and Fenet,2000). 

Каранфилот не содржи делфинидин, 

бидејќи нема ген што е одговорен за 

биосинтеза на супстратите за биосинтезата 

на овој антоцијанидин (Tanaka et al., 2005). 

Како почетен материјал за генетски 

трансформации на каранфилот се користат 

видиви со бели цветови. Биохемиските и 

молекуларните тестирања докажале дека 

овие видови немаат DFR и F3'Hактивност и 

акумулираат дихидрофлавонол 

дихидрокаемферол. Гените кај петунијата 

за F3'5'H и DFR (кој првенствено делува на 

DHM преку дихидрокерцетин) биле 

пренесени во каранфил а во цветовите од 

трансгенетското растение DHK се 

конвертира во DHM кој тогаш може да 

биде конвертиран во леукоделфинидин. 

Ендогените каранфили, ANS и 3GT, се во 

можност да го претворат 

леукоделфинидинот во обоен пигмент 

делфинидин 3-глукозид и овозможуваат 

синтеза на делфинидин (Holton, 1996). 

Деталните анизи за антоцијаните направени 

во FlorigeneMoondust™и 

FlorigeneMoonshadow™). Антоцијанот кој 

преовладува во овие два вида е делфинидин 

3,5 диглукозид-6''-O-4,  6'''-O-1-циклик 

малил диестер (delphinidin 3,5 diglucoside-

6′′-O-4, 6′′′-O-1-cyclic malyl diester) (Fukui et 

al., покажувааалт дека дериватите на 

делфинидинот биле еднакви на природните 

антоцијани (Nakamura et al.,20042003). 

Трансгенетскиот каранфил со 

модифицирана боја исто така бил 

произведен и од друга група на 

истражувачи. Zuker et al. (2002) создале 

трансгенетски каранфил во кој 

портокаловата боја (од родителот користен 

како почетен материјал за трансформација) 

ја претвориле вокремаста (шампањ). 
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Табела 1.  Генетски трансформации кај каранфил. Приказ на начинот како е направена 

трансформацијата 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Роза 

Култивираната роза (Rosa hybrida) се 

одгледува со векови а видовите кои 

најчесто се користат во цвеќарската 

индустрија се добиени од осум видови 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 базиран на 

антоцијани. Досега многу мала количината 

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 користат и вклучат F3'5'H гени, 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 на 

Генетски трансформации кај 
каранфил 
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трансгенетска роза со променета боја. 

Сепак подоцна со модификација на F3'5'H 

генот добиена е успешна трансформација 

кај розата каде била забележана зголемена 

концентрација на делфинидин во венечните 

лифчиња (Сл.1 C) (Brugliera et al.,2004). 

Според истражувањата направени во 

Јапонија и Австралија, делфинидинот 

учествува со повеќе од 90 % од вкупните 

антоцијани во цветовите (Сл.1 C) 

(Tanaka,2006). 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 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. Клонирани се многу гени кои 

се вклучени во ароматичната ацилација 

(acylation)на антоцијаните, ко-

пигментацијата и контролирањето на 

вакуоларната pH (Tanaka and 

Brugliera,2006), и се корисни во сегашните 

и понатамошните истражувања за напредок 

во промените кај бојата на розите во сини 

нијанси.  

 

3.1.3 Торенија 

Торенијата е саксиски растителен вид кој 

веќе неколку години се користи како модел 

за модификација на бојата кај цвеќињата 

(Ueyama et al., 2002). Торенијата е и 

драгоцено саксиско растение, со модерни 

видови кои се многу погодни за користење 

како висечки кошници. Еден од 

комерцијалните видови, Torenia hybridа 

cultivar summerwave®, е интерспецифичен 

хибрид, со виолетово-пурпурни цветови од 

кои и машките и женските се стерилни, и 

овие карактеристики ги прават идеален 

кандидат за генетски трансформации. 

Торенијата е релативно лесна за 

трансформирање, расте и цвета брзо, што 

овозможува брза проценка на ефектите од 

внесените гени во трансгенетското 

растение. Со примена на некои од 

стратегиите за добивање на нови цветни 

обојувања, произведени се генетски 

модифицираните линии од „summerwave” 

форми на торенија (Сл. 1D).  

3.1.3.1  Создавање на бела боја кај 

торенија 
Со регулацијата (потиснувањето) на 

клучните гени за биосинтеза на 

флавоноидите: CHS,F3H или DFR се 

попречува акумулацијата на антоцијаните 

во цветовите на трансгените растенија кај 

бројни видови цвеќиња: петунија, роза, 

хризантема, гербер, генцијана и лизијантус 

(Eustomagrandiflorum). Бидејќи овие гени 

(посебно CHS) се вклучени во раната фаза 

на биосинтезата, а се клучни во 

производството на многу есецијални 

метаболити, потиснатата регулација на 

овие гени може да предизвика негативни 

промени во составот на флавоноидот кај 

трансгенетските растенија. Со цел 

надминување на овие негативности се 

користи ANS генот, кој го катализира 

последниот чекор од обојувањетово при 

процесот на биосинтезата на антоцијаните 

(Сл. 2).RNAi методот на потсиснување е 

најдобар во регулирањето на генетската 

експресија и приближно половина од 

трансгенетските растенија на торенија 

произведуваат бели цветови кога се 

употребува потиснување со RNAi(Nakumra 

et al., 2006).Другите методи на 

потиснување (т.к.н. antisence и sence 

технологијата) дава далеку помал процент 

на бели линии. Добиените растенија со 

бели цветови кај трансгентските видови во 

испитувањата во заштитени простори 

покажале фенотипска стабилност после 

нивното вегетативно размножување. 

3.1.3.2 Создавање на розова боја кај 

торенија 

Со потиснување на F3'5'H генот кај 

„summerwave Blue®“ торенијата, возможно 

е да се генерираат бледо розеви цветови од 

родителски сини или темновиолетови 

видови кои се користат како почетен 

материјал за трасформација. Ова е како 

резултат на акумулицијата на антоцијаните 

кои базираат на цијанидин. Розевата боја 

кај трансгените се добива како резултат на 

акумулација на антоцијани кои базираат на 

пеларгонидин. Со додавање на DFR генот 

од роза или пеларгониум се добива 

светлорозева боја кај трансгенетска 

торенија. Може да се заклучи дека и двата 

начина на трансформации (потиснување на 

F3'5'H генот и додавање на DFR генот од 
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роза или пеларгониум) водат до синтеза на 

соединенија за добивање на розева боја (во 

првиот случај со блокирање на 

биосинтезата, а вториот со акумулација на 

антоцијани кои базираат на пеларгонидин 

(Ueyama et al.,2002). 

3.1.3.3 Создавање на жолта боја кај 

торенија 
Жолтата боја кај Antirrhinum е поради 

акумулацијата на класа пигменти наречени 

аурони (Сл. 2) (Boumendjel, 2003). Гените 

одговорни за биосинтезата на жолтиот 

пигментот аурон, ауреузидин-глукозид, се 

откриени и изолирани (Ono et al.,2006).  

Кај торенијата („summerwave blue“) е 

направена успешна генетска модификација 

со жолта боја. При првиот обид за генетска 

трансформација кај торенијата, поради 

присуството на ендогените антоцијани во 

ливчињата кои биле доминантни, жолтото 

обојување не било видливо во цветовите. 

Со цел инхибирање на акумулација на 

антоцијаните се користат додатни гени, 

најчесто THC-4'GT и AS гените кои ја 

потиснуваат активноста на ендогените F3H 

и DFR гени, со што се овозможува 

експресија на жолта боја кај 

трансгенетските растенија (Сл. 1D) (Ono et 

al., 2006).Со креирањето на генетски 

модифицирана торенија со жолта боја на 

цветови, се отвара можност за апликација 

на овва метода и кај други цвеќарски 

видови кои немаат жолта боја на цветовите, 

како пеларгониум, бегонија и циклама. 

Иако стратегијата употребувана кај 

торенија не била успешна кај петунијата, се 

очекува истата да биде подобрена и 

успешна во блиска иднина. 

 

3.2 Модифицирање на метаболизмот 

(структурата и градбата) на растенијата 
Трансгенетската контрола врз 

хормоналната регулација на саксиските 

растенија е ефикасна во менувањето на 

фенотипот на растенијата. 

Трансформацијата со rol гениод бактеријата 

Agrobacterium rhizgenes, (rol гените го 

регулираат развојот и клеточната 

диференцијација), е со цел добивање на 

џуџести растенијата. Со генетска 

трансформација и експресија на rolгени 

добиени се џуџести форми кај пеларгониум 

(Boase et al.,2004), Antirrhinum (Handa, 

1992), бегонија (Kiyokawa,1996), и 

генцијана (Mishiba et al., 2006). Van der 

Salm et al., (1997) демонстрирале напредна 

апликација за експресија на rol гените во 

роза, при што е добиено подобрување на 

непожелните коренови формации. Со 

трансформација на хризантемата со 

мутиран GAI ген (gibberellic acid insensitive 

gene), кој влијае на хормоналната синтеза 

на гибералин, добиени се пониски форми 

кој порано цветаат (Petty et al., 2003). 

Компанијата Novaflora, има развиено 

неколку линии на трансгенетски цвеќарски 

култури, со исклучок на хризантемата, која 

стабилно покажуваат џуџест фенотип 

поради внесувањето на GAI генот од 

Arobidopsis thaliana.Покрај горенаведените 

примери на генетски трансформации каде 

се регулира хормоналниот развој и 

морфологијата на растенијата кај 

хризантемата добиени се генетски 

трансформаци и со други гени кои покажле 

дека влијаат врз архитектура на 

хризантема, phitochrome B1генот (Zheng et 

al., 2001) Ls-likeгенот (Lee et al.,2003) и 

MADS boxгенот (Aswath et al.,2004). 

 

4. Заклучок 

Една од главните цели на селекционерите 

на цвеќарски култури е создавање на нови 

бои кај цветовите.Конвенционалните 

селекциони 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 каранфил со виолетова боја или роза со 

сина бојa.Со користење на генетско 

инженерство и генетски модификации 

можно е вметнувањето на одреден ген кој 

ја регулира биосинтезата на пигменти и 

овозможува создавање на 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 обојувањето е на одредени 

делови од цветот. 

Економски најважните резани цвеќиња не 

можат да произведат виолетово син 

антоцијан делфинидин. Поради тоа, главна 

цел е со помош на генетско инженерство да 

се создадат цветови со виолетово сина боја. 

Модификацијата на биосинтезата на 

антоцијани се постигнува со експресија на 

хетерологни гени или / и со потиснување на 
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експресијата на ендогените гени. 

Конститувни промотори, како што е 

промотерот на вирусот на мозаик кај 

карфиолот 35S (CaMV35S) кој се 

употребува за регулација на експресијата 

на хетерологните гени, се употребуваат во 

векторите за трансформаицја, како и 

поромторите од флавоноидните гени како 

CHS и DFR. 
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ВРЗ ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА СОРТИТЕ ЈАБОЛКА  
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Апстракт 

Јаболкото претставува природно богатство на витамини и минерални материи кои се 

неопходни за развиток, здравје и работна способност на човекот. Целта на нашето 

истражување беше следење на технолошкиот процес на производство на соларно сушени 

јаболка во соларна сушница, компарација меѓу квалитетните својства на плодовите од две 

сорти на јаболка со примена на различни предтретмани како и контрола на квалитетот на 

соларно сушените јаболка. Како материјал за работа користевме плодови од две сорти јаболка: 

златен делишес и ајдаред. Овие сорти јаболка се најзастапените на нашиот пазар. Плодовите 

од јаболката беа земени по случаен избор од маркет.  Квалитетните својства на испитуваните 

јаболка ги определивме преку определување на механички и хемиски својства. Утврдени се 

хемиските својства на свежите и соларно сушените јаболка. Третирањето на суровината е 

направено во две варијанти: со 1% раствор на аскорбинска киселина и со комбинација со 1% 

раствор на аскорбинска киселина и 10% шеќерен раствор.  Врз основа на определените 

механички својства (маса на плод 226,99g, ширината на плод 8,48 cm, дебелина на плод 8,22 

сm и висина на плод  6,92 cm) сортата ајдаред се одликува со поголеми плодови  во споредба 

со плодовите од сортата златен делишес.  Свежите плодови од сортата ајдаред се одликуваат 

со поголема содржина на: вкупни суви материи 13,73 %, вкупни киселини 0,47 %, витамин С 

36,51 mg/100g плод, сахароза 5,54% и фруктоза 5,84%, во споредба со плодовите од сортата 

златен делишес. По сушењето и направените анализи  на соларно сушените плодови од 

сортите јаболка ајдаред и златен делишес утврдено е дека витаминот С повеќе е застапен во 

сушените плодови третирани со 1% раствор на аскорбинска киселина за временски период на 

потопување од 5 min. Соларното сушење е во иницијална фаза во нашата земја. Со воведување 

на соларното сушење во широката практика ќе се зголеми доходот на земјоделските 

производители, производството, вработувањето и девизниот прилив во нашата земја. 

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

 

THE INFLUENCE OF SOLAR DRYING TECHNOLOGY ON THE CHEMICAL 

CONTENT OF AJDARED AND ZLATEN DELISES APPLE CULTIVARS  

 
Monika Stojanova1, B. Karakasov1 

 
1Faculty of agricultural sciences and food, Skopje 

Department: Food quality and safety 

e-mail: stojanova.monika@yahoo.com 

 

Abstract 

The apple is a natural resource of vitamins and mineral matters that are essential for development, 

health and working ability of man. The aim of our study was to monitor the technological process of 

production of solar dried apples in solar dryer, comparison between the quality features of the fruits of 

two varieties of apples using various pretreatment and control the quality of solar dried apples. As the 

material of work, was used fruits of two varieties of apples: zlaten delises and ajdared . These 

varieties of apples are prevalent in our market. The fruits of apples were taken at random from the 

market. Quality properties of tasted apples were determined by determining the mechanical and 

chemical properties. Established in chemical properties of fresh and dried apples solar. Treatment of 

the raw material was made in two variants: with 1% solution of ascorbic acid and with combination of 
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1 % solution of ascorbic acid and 10 % sugar solution . Based on the determined mechanical 

properties ( fruit weight of 226,99 g, fruit width 8,48 cm, thickness 8.22 cm and fruit height of 6,92 

cm) idared variety shows greater fruit than fruit from zlaten delises variety . Fresh fruits of the variety 

ajdared delivers more content of: total dry matter 13.73 % , total acid 0.47 %, vitamin C 36,51 

mg/100g fruit , sucrose 5.54 % and fructose 5.84 % in compared with the fruits of golden delicious 

variety . After drying and analyzes of solar dried fruit from the apple varieties ajdared and zlaten 

delises established that vitamin C is more present in dried fruit treated with 1 % solution of ascorbic 

acid for a period of immersion of 5 min. Solar drying is in the initial stage in our country. With the 

introduction of solar dryers in general practice will increase the income of farmers, production, 

employment and foreign exchange inflow into the country. 

Key words: solar drying, apples, sugars, vitamin C 

 

Вовед 

Сушењето на овошје со помош на сончева 

енергија претставува еден од најстарите 

начини на конзервирање на храна. Иако не 

им биле познати ни основните физички, 

хемиски и биохемиски закони, луѓето 

многу оддамна утврдиле дека сушените 

производи можат долго да се чуваат. Марко 

Поло во своите испитувања констатирал 

дека Монголите сушеле млеко на сонце, а 

потоа го користеле како храна во разните 

походи. Исто така и во Библијата се 

споменува сушењето на грозје и смокви.  

Сушењето како метод на конзервирање им 

бил познат на старите египјани, грци и 

други стари народи. 

Темелите на модерното индустриско 

сушење ги дале французите, според 

Црнчевиќ цит. Каракашова 2003, кои во 

1850 година први изградиле индустриска 

сушница.  

Сушењето е еден од најстарите начини на 

конзервирање на овошјето. Применувано е 

многу одамна, за подолго чување на разни 

производи. Сушењето може да се изведе во 

обични атмосферски услови, на сонце, а 

сувиот производ може да се чува подолго 

време и во обични услови, во пакувања и 

складишта. Поради сите тие предности овој 

начин на конзервирање се задржал и до 

денес (Каракашова 2003). 

Од периодот на првите напишани податоци 

за сушените производи во услови на 

регулирана атмосфера, од крајот на XVIII 

век до денес, овој начин на конзервирање 

се развивал, така да денес имаме бројни 

технолошки постапки и сушници, кои 

овозможуваат сушење на производот на 

различни начини. Со развитокот на 

техниката и технологијата на сушење се 

постигнува се подобар квалитет на 

сушениот производ. Посебна предност и 

одлика на конзервирањето со сушење е тоа 

што со отстранување на водата од 

производот се намалува масата и волуменот 

на истиот, а со тоа и трошоците за 

потребната амбалажа, транспорт и 

складирање (Karakasova et al. 2007). Тоа го 

прави овој начин на конзервирање многу  

поекономичен. 

Отстранувањето на водата како основен 

услов за намалување на метаболизмот кај 

микроорганизмите, претставува основен 

принцип за овој начин на конзервирање. 

Содржината на водата која во свежото 

овошје се движи во граници од 80-90 %  во 

процеот на сушење се намалува на 20 до 30 

% (Hassan 1995; Trajković et al. 1983). 

Ниската содржина на вода со зголемена 

концентрација на шеќери и останати 

состојки го оневозможува развојот на 

микроорганизмите. Зголемената 

концентрација на материите кои ги содржи 

производот, овозможува да се зголеми 

осмотскиот притисок до ниво кое влијае 

врз отежнување на исхраната на 

микроорганизмите, па дури и до нивно 

потполно оневозможување  

Елементи од кои зависи брзината како и 

квалитетот на сушењето се: физичките 

карактеристики на загреаниот медиум, 

односно атмосверата во која се врши 

сушењето, физичките и хемиските особини 

на производот, дебелината на слојот низ кој 

испарува водата и режимот на сушење 

(Fennema 1977). Сето тоа е поврзано за 

карактеристиките на опремата за сушење. 

Плодовите од јаболката со своите вредни 

нутритивни својства имаат се позначајно 

место во исхраната на човекот. Човекот 

одамна го користи јаболкото како храна, за 

освежување, но и како лек. Во Македонија 

јаболкото се одгледува во повеќе региони. 

Има големо стопанско значење поради 

адаптирањето кон разни агроклиматски 

услови, голем број сорти кои 
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неедновремено созреваат (летни, есенски, 

зимски), растението е долговечно и дава 

високи приноси, плодовите можат да се 

чуваат, транспортираат или преработуваат. 

Поволните климатски услови, ведрото 

небо, ниската релативна влажност на 

воздухот и интензивната инсолација 

условуваат во Р. Македонија, добивање на  

јаболка со карактеристична боја, вкус, 

арома и надворешен изглед. Со преработка 

и соларно сушење на јаболката може да се 

добие производ со инзвонредна диетална и 

здравствена вредност.  

Јаболката како свежа така и сушена 

претставува природно богатство на 

витамини и минерални материи кои се 

неопходни за развиток, здравје и работна 

способност на човекот (Šoškić 1996; 

Bulatović 1989). Плодовите на јаболка 

имаат многу сложен и разновиден хемиски 

состав. Содржат: шеќери (глукоза, 

фруктоза, сахароза), пектински материи, 

органски киселини, амино-киселини, 

протеини, ароматични материи, растителни 

пигменти (хлорофил, каротениоди и 

антоцијани) и др. (Eugenia et al. 2006). 

Водата во плодовите од јаболка е застапена 

од 84 до 86 %. 

Од технолошки аспект, плодовите од 

јаболка треба да исполнуваат одредени 

својства: да може да се прилагодат за сите 

видови преработки, при конзервирање да не 

се губат нивните карактеристични 

квалитетни особини, лесно да ги 

поднесуваат подготвителните операции, а 

за време на преработка да  се добие што 

помалку отпадок (Niketić-Aleksić 1994). 

Целта на нашето истражување беше 

следење на технолошкиот процес на 

производство на соларно сушени јаболка во 

соларна сушница, компарација помеѓу 

квалитетните својства на плодовите од две 

сорти на јаболка со примена на различни 

предтретмани како и контрола на 

квалитетот на соларно сушените јаболка.  

 
Материјал и методи  

Во нашите истражувања како  материјал за 

работа беа користеи плодови  од две сорти 

јаболка: златен делишес и ајдаред. Овие 

сорти на јаболка се најзастапените на 

нашиот пазар. Плодовите од јаболката се 

земени по случаен избор од маркет.   

Златен делишес се смета како доминантна 

сорта во повеќе земји: Франција, Италија, 

Шпанија, Холандија, Јужна Африка и 

други. Плодовите имаат средна големина 

(дијаметар од 63 mm), имаат зеленкасто-

жолта површинска покривка, која станува 

златно-жолта во фазата на полна  зрелост. 

Месестиот дел е крцкав, со убава 

структура, сочен.  

Златниот делишес може да биде складиран 

околу 10 месеци. Чуствителен е на 

јаболковата ‘рѓеста превлака и јаболкова 

пепелница (Mišić 1988; Velićković 2002). 

Сортата ајдаред е селектирана во 1935 

година со вкрстување помеѓу “јонатан” и 

“вејџнер”. Плодовите се одликуваат со 

дијаметар од 82 mm. Покожицата е речиси 

целосно црвена. Месестиот дел е бел, со 

примеси на зелена боја, цврст, крцкав, со 

убава структура, сочен и благ. Плодовите 

од ајдаред можат да бидат складирани 

подолг временски  период и во обични 

плодочувалишта. 

Квалитетните својства  на сортите  златен 

делишес и ајдаред ги определивме преку 

определување на механички и хемиски  

својства. Утврдени се хемиските својства 

како на свежите така и на соларно 

сушените јаболка. 

Испитувањата се направени во две 

повторувања, а земена е средна вредност од 

повторувањата. 

Масата е утврдена со помош на аналитичка 

вага, а висината, ширината и дебелината на 

плодовите од двете сорти јаболка утврдени 

се со помош на шублер. Врз основа на 

испитаните механички својства определен е 

и рандманот. 

Од хемискиот состав на свежите и соларно 

сушените јаболка определени се следните 

параметри: 

- вкупните суви материи се 

определени со сушење на 

материјалот во сушница на 

температура од 105 °С, до 

константна маса;  

- количина на влага добиена со 

пресметка кога од 100 % ќе се 

одземе вредноста (процентот %) на 

вкупните суви материи;  

- витаминот C е определен по 

методот на Tillmans, кој се базира 

на редокс реакција помеѓу L – 

аскорбинската киселина и 

органската боја 2,6 дихлорофенол 

индофенол;  



101                                                                                                                                                                  Моника Стојанова 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

JAFES, Vol 61, (2013) 

- вкупните киселини се определени 

со 0,1 М раствор на NaOH, а како 

индикатор се користи 1 % раствор 

на фенолфтаелин;  

- глукозата и фруктозата се 

определени по HPLC метода.  

По испитувањето на хемискиот состав на 

свежи плодови од ајдаред и златен 

делишес, направена е подготовка на 

суровината за сушење. Подготовката на 

плодовите се состои од следните 

технолошки операции: сортирање по 

големина на плодот, одстранување на 

дршката, лупење и сечење.  

Третирањето на суровината е направено во 

две варијанти:  

- со 1% раствор на аскорбинска 

киселина, за временски период на 

потопување од 5 min и  

- комбинација со 1% раствор на 

аскорбинска киселина, за временски 

период на потопување од 5 минути 

и 10% шеќерен раствор  за време на 

потопување на парчињата јаболка 

од 3 min.  

Сушењето на јаболката е извршено во 

соларна сушница во времетраење од 48 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Слика. 1 Сорта јаболко златен делишес                      Слика. 2 Сорта јаболко ајдаред  
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 Слика. 4 Соларна сушница                                 Слика. 5 Сушени парчиња јаболка 

 

 

 
Резултати и дискусија 

Добиените резултати од механичките 

својства на двете сорти јаболка ајдаред и 

златен делишес, претставени се во Таб. 1 и 

Таб. 2.  

 

Таб. 1 Механички својства на свежи плодови од сортата ајдаред 

Tab. 1 Mechanical qualities of fresh fruits by ajdared cultivar  

Ајдаред маса на 

плод (g) 

ширина на 

плод (cm) 

дебелина на 

плод (cm) 

висина на 

плод (cm) 

1 232,59 8,49 8,59 6,80 

2 262,11 8,62 8,40 7,34 

3 262,28 9,02 8,58 7,41 

4 258,27 8,31 8,28 7,04 

5 230,25 8,27 8,37 7,07 

6 201,33 8,35 7,94 6,27 

7 223,96 8,38 8,14 6,87 

8 199,91 8,15 7,99 6,90 

9 199,31 8,33 7,95 6,74 

10 199,90 8,35 7,97 6,76 

Просечна 

вредност 

226,99 8,42 8,22 6,92 

 

Од Таб. 1 може да се забележи дека сортата ајдаред се карактеризира со следните просечни 

вредности за испитаните механички својства: маса на плод 226,99 g, ширината на плод 8,42 cm, 

дебелина на плод 8,22 сm и висина на плод  6,92 cm. 

 



103                                                                                                                                                                  Моника Стојанова 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

JAFES, Vol 61, (2013) 

Таб. 2 Мехачки својства на свежи плодови од сортата златен делишес 

Tab. 2 Mechanical qualities of fresh fruits by zlaten delises cultivar 

Златен 

делишес 

маса на 

плод (g) 

ширина на 

плод (cm) 

дебелина 

на плод 

(cm) 

висина на 

плод (cm) 

1. 139,07 7,02 6,90 6,05 

2. 146,34 7,43 7,07 6,03 

3. 163,52 7,82 7,32 6,57 

4. 168,55 7,62 7,36 6,76 

5. 153,57 7,13 7,01 6,72 

6. 132,60 7,09 6,67 5,70 

7. 132,11 7,05 6,62 5,58 

8. 157,37 7,40 7,13 6,09 

9. 153,42 7,32 7,00 6,03 

10. 146,54 7,12 6,98 6,34 

Просечна 

вредност 

149,31 7,30 7,01 6,19 

 

Од Таб. 2 може да се забележи дека сортата 

златен делишес се карактеризира со 

следните просечни вредности на 

испитаните механички својства: маса на 

плод 149,31 g, ширина на плод 7,30 cm, 

дебелина на плод 7,01 cm и висина на плод 

6,19 cm. 

Резултатите од хемиска анализа на свежите 

јаболкa од сортите ајдаред и златен 

делишес претставени се во Таб. 3. 

 

Таб. 3 Хемиска состав на свежи плодови од ајдаред и златен делишес 

Tab. 3 Chemical content of fresh fruits by zlaten delises and ajdared cultivar 

Параметри за анализа  Ајдаред Златен делишес 

Вода (%) 86,27 87,79 

Вкупни суви материи (%) 13,73 12,21 

Вкупни киселини (како јаболчна) 

(%) 0,47 0,37 

Пепел (%) 0,17 0,19 

Витамин С (mg / 100 g) 36,51 22,03 

Сахароза (%) 5,54 2,16 

Глукоза (%) 1,95 2,23 

Фруктоза (%) 5,84 5,00 

 

Од податоците во Таб. 3 може да се 

констатира дека свежите плодови од 

сортата златен делишес содржат поголем 

процент на вода во однос на свежите 

плодови од сортата ајдаред. Истите се 

одликуваат со поголема содржина на пепел. 

Во свежите плодови од сортата ајдаред 

утврдена е поголема содржина на: вкупни 

суви материи 13,73 %, вкупни киселини 

0,47 %, витамин С 36,51 mg/100 g, сахароза 

5,54 % и фруктоза 5,84 %, во споредба  со  

плодовите од  сортата златен делишес.  

Свежите плодови на јаболка од сортите 

златен делишес и ајдаред со претходно 

миење, лупење, отстранување на семето 

заедно со семената ложа и сечење на 

парчиња, третирани се на следниот начин: 

 Варијанта I - Плодови третирани со 

1 % раствор од витамин С 

(аскорбинска киселина)  за време од 

5 min.  

 Варијанта II – Плодови третирани 

со 1% раствор од витамин С 

(аскорбинска киселина)  за време од  

3 min, а потоа  во 10 % шеќерен 

раствор  за време од 5 min.  

Подготвените парчиња јаболка поставени 

се на дрвени леси во соларна сушница. По 
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сушењето направени се анализи на 

хемискиот состав на сушените јаболкa, а 

резултатите се претставени во Таб. 4.  

 

Таб. 4 Хемиска анализа на соларно сушени плодови од ајдаред и златен делишес  

Tab. 4 Chemical analyses of solar dried fruits by zlaten delises and ajdared cultivar 

Параметри за анализа  

Ајдаред  

I 

Ајдаред  

II 

Златен 

делишес I 

Златен 

делишес  II 

Вода (%) 8,19 8,51 10,15 9,32 

Вкупни суви материи 

(%) 91,82 91,50 89,85 90,68 

Вкупни киселини (како 

јаболчна) (%) 3,07 3,33 2,41 2,07 

Пепел (%) 0,42 0,49 0,84 0,86 

Витамин С (mg/100 g) 58,08 47,74 55,11 42,39 

Сахароза (%) 11,79 20,76 7,52 25,52 

Глукоза (%) 5,51 7,46 6,87 15,00 

Фруктоза (%) 19,20 26,04 16,09 25,12 

 

Од Таб. 4 можеме да утврдиме дека сортата 

ајдаред се одликува со повисока содржина 

на вкупни суви материи: 91,82 % кај 

варијанта I и 91,450 % кај варијантата II, за 

разлика од сортата златен делишес каде 

содржината на вкупни суви материи кај 

варијанта I изнесува 89,85 %, а кај 

варијантата II 90,68 %. Содржината на 

вкупни киселини е поголема кај сортата 

ајдаред во двете варијанти. Содржината на 

витамин С е поголемa за двете сорти кај 

варијанта I, каде што плодовите беа 

третирани само со раствор од  аскорбинска 

киселина. По сушење, поголем процент на 

пепел беше утврден  во сушените  

плодовите од  сортата златен делишес, кај 

варијанта II (0,86 %). При испитување на 

шеќерите, најголем процент на сахароза од 

25,52 %  и фруктоза од 26,04 % 

констатиран е во сушените плодови од 

сортата златен делишес, третирани со 

аскорбинска киселина и  шеќерен раствор.   

 

  

Заклучок 

Од извршените испитувања и добиените 

резултати за утврдување на влијанието на 

технологијата на соларно сушење врз 

хемискиот состав на сортите јаболка 

ајдаред и златен делишес можат да се 

донесат следниве заклучоци:  

Врз основа на определените механички 

својства (маса на плод 226,99g, ширината 

на плод 8,48 cm, дебелина на плод 8,22 сm 

и висина на плод  6,92 cm) сортата ајдаред 

се одликува со поголеми плодови  во 

споредба со плодовите од сортата златен 

делишес.   

Свежите јаболка од сортата златен делишес 

содржат  поголем процент на вода во однос 

на плодовите од сортата ајдаред, а исто 

така кај нив е утврдена и поголема 

содрзина на минерални материи. 

Свежите плодови од сортата ајдаред се 

одликуваат со поголема содржина на: 

вкупни суви материи 13,73 %, вкупни 

киселини 0,47 %, витамин С 36,51 mg/100g 

плод, сахароза 5,54% и фруктоза 5,84 %, во 

споредба со  плодовите од   сортата златен 

делишес. 

По сушењето и направените анализи  на 

соларно сушените плодови од  сортите 

јаболка ајдаред и златен делишес утврдено 

е дека витаминот С повеќе е застапен во 

сушените плодови третирани со 1% раствор 

на аскорбинска киселина за временски 

период на потопување од 5 min. 

Соларното сушење е иницијална фаза во 

нашата земја. Со воведување на соларното 

сушење во широката практика ќе се 

зголеми доходот на земјоделските 

производители, производството, 

вработувањето и девизниот прилив во 

нашата земја. 
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