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RRLC МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЛОРОГЕНА КИСЕЛИНА ВО 

ПРОИЗВОДОТ CIRKON 

 
Теодор Јакимоски*, Биљана Петановска-Илиевска, Мирјана С. Јанкуловска, Ленче Велкоска-

Марковска 

 

Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје 

Насока: Квалитет и безбедност на храна 

e-mail: teodor.jakimoski@yahoo.com 

 

Апстракт 

Во овој труд истражувањето е насочено кон пронаоѓање на нов аналитички метод за 

идентификација и квантификација на активната компонента хлорогена киселина во препаратот 

Cirkon. Cirkon е претставник на новата генерација агрохемиските препарати, којшто 

претставува природен растителен биостимулатор. Според хемискиот состав претставува смеса 

од хлорогена, кофеинска и цикорична киселина, екстрахирани од лековитото растение 

Echinacea purpurea L. Moench, од кои доминанта е хлорогена киселина. За воспоставување на 

реверзно-фазните хроматографски методи се користени три аналитички колони со различни 

димензии и големина на честички (Purospher STAR RP-18e (30 mm × 4 mm; 3 µm), LiChrospher 

60 RP-select B (125 mm × 4 mm; 5 µm) и Poroshell 120 EC-18 (50 mm × 3 mm; 2,7 µm)) и 

мобилни фази составени од метанол/вода, метанол/(0,5 % мравска киселина во вода), 

метанол/(0,05 % мравска киселина во вода) и ацетонитрил/(0,05 % мравска киселина во вода) 

со различни волуменски односи.Оптималните услови за квалитативно и квантитативно 

определување на хлорогената киселина се добиени со употреба на аналитичката колона 

Poroshell 120 EC-18 (50 mm × 3 mm; 2,7 µm), изократско елуирање со мобилна фаза составена 

од ацетонитрил/1% фосфорна киселина растворена во вода (10/90, V/V), проток на мобилната 

фаза од 1 mL/min, константна температура на колоната од 25 °С и UV детекција на 220 nm, при 

што се добиени добро раздвоени, тесни и симетрични хроматографски пикови.  

Предложениот RRLC метод со употреба на ултравиолетов детектор со низа од диоди (UV-

DAD) е реалтивно брз и едноставен метод, којшто овозможува идентификација и 

квантитативно определување на активната компонента хлорогена киселина во препаратот 

Cirkon.Добиената средна вредност за концентрацијата на хлорогена киселина во препаратот 

Cirkon изнесува 0,1 g/L, којашто одговара на декларираната вредност од производителот. 

Клучни зборови: хлорогена киселина, Cirkon, RP-RRLC, UV-DAD 

 

Вовед 

Глобалните климатски промени влијаат и 

врз растителното производство. Од аспект 

на целокупниот раст и развој на 

растенијата, комплексот од биотски и 

абиотски фактори имаат големо значење за 

квантитетот и квалитетот на плодот. 

Биостимулаторите во растителното 

производство претставуваат супстанци 

(фитохормони, витамини, алгински 

киселини, органски материи, 

микроелементи во хелатна форма, корисни 

елементи како на пример титанот, 

аминокиселини и др.) коишто го 

стимулираат растот и развојот на 

растението, а ги намалуваат и последиците 

од стресот кај растенијата 

(http://tomatoland.mk). 

Со создавањето на нови хибриди, а 

паралелно со тоа и со зголемувањето на 

генетскиот потенцијал на културата, 

постепено, конвенционалниот метод на 

производство се заменува со современ, во 

којшто квалитетот на производот е на прво 

место. Со цел добивање на квалитетен и 

исклучително здрав производ, стресните 

состојби на растението мора значително да 

се намалат. Во намалувањето на стресот, 

активна улога игра апликацијата на 

биостимулаторите. 

Биостимулаторите имаат директна улога во 

развивањето и функционирањето на 

растителниот организам. Тие го забрзуваат 

`ртењето, го подобруваат растот и 

развитокот на кореновиот систем, го 

стимулираат развивањето на генеративните 

mailto:teodor.jakimoski@yahoo.com
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органи и го продолжуваат животниот век 

на плодот. Овие супстанци при услови на 

суша го намалуваат коефициентот на  

транспирација на растението, а со тоа се 

намалува и потрошувачката на вода од 

страна на растението (http://ffrm.org.mk).  

Еден од биостимулаторите што се 

регистрирани во Р. Македонија е 

производот Cirkon. 

Cirkon претставува природен растителен 

фитохормон, којшто е патентиран и 

произведен во Руска научна компанија од 

авторот Natalia Malevannayа 

(https://toptropicals.com). Тој е претставник 

на новата генерација агрохемиски 

препарати. Производот Cirkon е раствор со 

жолто-зелена боја и карактеристичен мирис 

на етанол. Според хемискиот состав 

претставува смеса од хлорогена, кофеинска 

и цикорична киселина, екстрахирани од 

лековитото растение Echinacea purpurea L. 

Moench, од кои доминанта е хлорогена 

киселина.  

Хлорогената киселина и покрај „хлор“ во 

името, не содржи хлор. Наместо тоа, името 

доаѓа од грчкиот збор χλωρός („хлорос“), 

што значи светло зелена и γένος („генос“), 

што значи „кои доведуваат до“, поради 

зелената боја којашто ја добива кога ќе 

оксидира 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorogenic).  

Според својата структурна формула, 

хлорогената киселина претставува естер на 

кофеинска киселина и хинска киселина. 

Хлорогената и кофеинската киселина се 

сметаат за силни антиоксиданси. Постојат 

повеќе изомери на хлорогената киселина 

како што се: нео-хлорогена киселина, n- 

хлорогена киселина, крипто-хлорогена 

киселина, и други изомери, наречени изо-

хлорогена киселина (Naegele, 2013).  

 
Сл. 1. Структурна формула на хинска, кофеинска и хлорогена киселина 

 

 

Хлорогената киселина може да се сретне во 

различни видови кафе (1 литар кафе 

содржи од 500 до 800 mg) и грав, како и во 

помали дози во компири, домати, јаболка, 

круши, јагоди и др.  

Молекулската формула на хлорогената 

киселина е C16H18O9. Нејзината моларна 

маса изнесува 354,30872 g·mol−1, а 

густината 1,28  g/cm3. Температурата на 

топење е 207 °C. Добро се раствара во 

етанол, ацетон, вода, ацетонитрил. Внесена 

во човековиот организам има улога како 

силен антиоксиданс, а покажува и 

антибактериско, антивирусно и 

антиканцерогено својство. 

Cirkon се употребува во подоцнежните 

фази на равој на растенијата (за време на 

цветање, созревање на плодови) и при 

повисоки температури, бидејќи делува и 

како „анти-стрес“ во период на сушни 

денови. Може да се користи и како 

поединечен препарат, но може и во 

комбинација со пестициди и ѓубрива. Треба 

да се напомене дека биостимулаторите не 

се ѓубрива, туку се соединенија коишто 

може да ги создаде и самото растение, но 

во ограничени количини 

(https://toptropicals.com). 

Cirkon влијае врз растението на 

повеќе начини: 

 доведува до зголемување на 

кореновиот систем 

 го зголемува на интензитетот на 

цветањето 

 заштитува од болести и штетници 

 ја зголемува стапката на раст 

 ја подобрува циркулацијата на 

кислородот низ самото растение. 
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Сл. 2. Влијание на Cirkon врз развојот на растенијата 

 

На Слика 2 може да се види влијанието на 

Cirkon врз развојот на растенијата, каде 

што растението не е третирано (а) и 

растението е третирано (б) со Cirkon.   

Во литературата нема податоци за 

определување на хлорогената киселина во 

препаратот Cirkon со течна хроматографија. 

Во најголем број на трудови, хлорогената 

киселина најчесто е испитувана во 

примероци од кафе, чај, тутун, a за нејзино 

квалитативно и квантитативно 

определување најчесто се користени 

аналитички методи со помош на високо 

ефикасна течна хроматографија (Naegele, 

2013; Mullen, Freeke, Barattini, 2012; Chen et 

al., 2012; Binti, 2008; Brown et al., 2008). 

Целта на овоj труд е да се воспостави 

аналитички метод за квалитативно и 

квантитативно определување на активната 

компонента хлорогена киселина во 

производот Cirkon со помош на 

високоефикасна течна хроматографија со 

висока резолуција (RRLC, Rapid Resolution 

Liquid Chromatography) и ултравиолетов 

детектор со низа од диоди (UV-DAD, 

ultraviolet-diode array detector).  

 

Материјал и методи 

Реагенси 

За подготовка на мобилните фази се 

користени растворувачи со HPLC чистота 

(HPLC grade) како што се: ацетонитрил 

(CH3CN) произведен од „Fluka“, метанол 

(CH3OH), ултра чиста вода, произведени од 

Sigma Aldrich (Германија), фосфорна 

киселина (H3PO4) и мравска киселина 

(HCOOH).  

Аналитичкиот стандард од хлорогена 

киселина е производство нa Sigma Aldrich 

(Германија), а биостимулаторот Cirkon е 

произведен од NNPP „Nest-M“, Русија и е 

подарок од застапникот за Р. Македонија 

„Хемомак пестициди“ од Велес. 

RRLC анализа 

Хроматографското раздвојување и 

определување на хлорогена киселина во 

производот Cirkon е извршено во 

лабараторијата по хемија на Факултетот за 

земјоделски науки и храна – Скопје, со 

помош на течен хроматограф со висока 

резолуција Agilent 1260 Infinity Rapid 

Resolution Liquid Chromatography (RRLC), 

опремен со бинарна пумпа (G1312B), 

вакуум дегазер (G1322A), автосемплер 

(G1329B),  термостатиран дел за колоната 

(G1316A), UV-VIS детектор со низа од 

диоди (DAD) (G1316B) и ChemStation 

софтвер (version C.01.02). 

При хроматографското определување се 

користени повеќе типови аналитички 

колони со различни димензии и големина 

на честички. Имено, употребени се кратки 

колони од типот: Purospher STAR RP-18e 

(30 mm × 4 mm; 3 µm), произведена од 

Merck, Poroshell 120 EC-18 (50 mm × 3 mm; 

2,7 µm) од Agilent Technologies, како и 

долгата колона од типот: LiChrospher 60 

RP-select B (125 mm × 4 mm; 5 µm), 

произведена од Merck. 

Основниот стандарден раствор од 

хлорогена киселина, како и растворите од 

Cirkon се растворени со помош на 

ултразвучна бања од типот „Elma“. 

Подготовка на основен  и работен 

стандарден раствор од активната 

компонента 

Основниот стандарден раствор што е 

користен при разработка на методите за 

реверзно-фазна хроматографија е 

приготвен со растворање на 0,0026 g од 

аналитичкиот стандард хлорогена киселина 

со метанол/(0,05 % мравска киселина во 

вода), со волуменски однос 50/50 во 

одмерна тиквичка од 10 mL (10 cm3). За да 

се изврши подобро растворање на 

активната компонента, подготвениот 

стандарден раствор е ултрасонифициран во 
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ултразвучна бања во времетраење од 15 

минути.  

Работниот стандарден раствор е приготвен 

со разредување на основниот стандарден 

раствор. Имено, 1 mL од основниот 

стандарден раствор е земен и префрлен во 

одмерна тиквичка од 10 mL, дополнета до 

марката со смеса од метанол и 0,05 % 

мравска киселина во вода, со волуменски 

однос 50/50.   

Подготовка на раствор од производот 

Cirkon 

Во одмерна тиквичка од 10 mL е измерена 

маса од 2,4710 g од производот Cirkon и 

растворена со метанол/(0,05 % мравска 

киселина во вода) со волуменски однос 

50/50. Вака подготвениот раствор е 

ултрасонифициран во времетраење од 15 

минути. 

 

Резултати и дискусија  

Разработка на RP-RRLC методи за 

квантитативно определување на 

хлорогена киселина во производот 

Cirkon 

При испитување на можностите за 

воспоставување на реверзно-фазни RRLC 

методи со коишто ќе се изврши 

определување на концентрацијата на 

хлорогена киселина во производот Cirkon 

се употребени три аналитички колони со 

различни димензии и различна големина на 

честички. 

Хроматографскиот процес е воден со 

примена на изократско елуирање, односно 

со употреба на константен состав на 

мобилната фаза, а е следен на бранова 

должина од 220 nm. 

   

Колона Purospher STAR RP-18e (30 mm × 4 

mm; 3 µm) 

Хроматографската колона од типот 

Purospher STAR RP-18e (endcapped) (30 mm 

× 4 mm; 3 µm) е изградена од извонредно 

чист силика гел, чијашто површина е 

целосно прекриена со С-18 радикали. 

Погодна е за ефикасно раздвојување на 

базни, неутрални и хелатни соединенија со 

примена на едноставни мобилни фази. 

Благодарение на извонредната стабилност 

во широк интервал на pH вредности од 1,5 

до 10,5 овозможува раздвојување на 

комплексни примероци со употреба на 

различни мобилни фази, при различни 

температурни услови (ChromBook., 2011 a). 

Со цел да се добијат оптимални услови за 

раздвојување се изведени серија од 

прелиминарни испитувања со менување на 

составот на мобилната фаза. Имено, се 

користени мобилни фази составени од 

метанол/вода, метанол/(0,5 % мравска 

киселина во вода), метанол/(0,05 % мравска 

киселина во вода) и ацетонитрил/(0,05 % 

мравска киселина во вода) со различни 

волуменски односи. 

Познато е дека хлорогената киселина се 

јавува во повеќе изомерни форми, од кои 

четири се застапени во поголеми 

количества (Naegele, 2013). Според тоа, во 

хроматограмите добиени од аналитичкиот 

стандард на хлорогена киселина очекуваме 

најмалку четири хроматографски пикови. 

На следните слики (Сл. 3 – Сл. 7) се 

прикажани хроматограми од аналитичкиот 

стандард на хлорогена киселина, добиени 

со примена на различни мобилни фази и 

колона од типот Purospher STAR RP-18e (30 

mm ×  4 mm; 3 µm). 

 

 
Сл. 3. Хроматограм добиен од аналитичкиот стандард на хлорогена киселина, со примена на 

мобилна фаза составена од метанол/(0,05 % мравска киселина во вода), (70/30, V/V), 

проток 1 mL/min, температура 25 °С и UV детекција на 220 nm 
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Сл. 4. Хроматограм добиен од аналитичкиот стандард на хлорогена киселина, со примена на 

мобилна фаза составена од метанол/(0,05 % мравска киселина во вода) (60/40, V/V), 

проток 1 mL/min, температура 25 °С и UV детекција на 220 nm 

 
Сл. 5. Хроматограм добиен од аналитичкиот стандард на хлорогена киселина, со примена на 

мобилна фаза составена од метанол/(0,05 % мравска киселина во вода), (30/70, V/V), 

проток 1 mL/min, температура 25 °С и UV детекција на 220 nm 

 
Сл. 6. Хроматограм добиен од аналитичкиот стандард на хлорогена киселина, добиен со примена 

на мобилна фаза составена од метанол/(0,05 % мравска киселина во вода), (40/60, V/V), 

проток од 1 mL/min, температура од 25 °С и UV детекција на 220 nm 

 
Сл. 7. Хроматограм добиен од аналитичкиот стандард на хлорогена киселина, добиен со примена 

на мобилна фаза составена од ацетонитрил/(0,05 % мравска киселина во вода), (30/70, V/V), 

проток од 1 mL/min, температура од 25 °С и UV детекција на 220 nm 

 

Од добиените хроматограми може да се 

заклучи дека оваа колона не е доволно 

ефикасна за одделување на изомерите од 

хлорогена киселина. Имено, неколкуте 

очекувани хроматографски пикови, се 

споени во еден пик (Сл. 3), во еден 

„расцепен“ пик (Сл. 4.), или пак, недоволно 

раздвоени (Сл. 5-7). 
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Колона LiChrospher 60 RP-select B (125 mm 

× 4 mm; 5 µm) 

Стационарната фаза LiChrospher 60 RP-

select B е изградена од сосема порозен 

силика гел со големина на пори од 6 nm. 

Прекриена е со хидрофобни октил (С-8) 

радикали, заради што е погодна за употреба 

во реверзно-фазна течна хроматографија. 

Оваа стационарна фаза нуди одлични 

можности за определување на базни 

супстанци, но таа е доста добра и за 

определување на неутрални и кисели 

компоненти. Оваа колона се применува со 

цел да се добијат високо репродуцибилни 

резултати, односно да се елиминираат 

варијациите помеѓу различните 

повторувања. Честичките имаат сферна 

форма, а нивната големина може да биде 5 

µm или 10 µm. Погодна е за работа при pH 

вредност од 2 до 7,5 (ChromBook, 2011; 

2006/07; 2004). 

 

 
Сл. 8. Хроматограм добиен од аналитичкиот стандард, мобилна фаза составена од метанол/(0,05 

% мравска киселина во вода), (20/80, V/V), проток 1 mL/min, температура 25 °С и UV 

детекција на 220 nm 

 
Сл. 9. Хроматограм добиен од препарат(Cirkon), мобилна фаза составена од метанол/  (0,05 % 

мравска киселина во вода), (20/80, V/V), проток 1 mL/min, температура    25 °С и UV 

детекција на 220 nm 

 

Со цел да се добијат оптимални услови за 

раздвојување се изведени серија 

испитувања со менување на составот на 

мобилната фаза. Тестирани се следниве 

мобилни фази составени од метанол/вода, 

метанол/(0,5 % мравска киселина во вода) и 

метанол/(0,05 % мравска киселина во вода) 

со различни волуменски односи. 

Од добиените хроматограми може да се 

заклучи дека со употреба на оваа колона не 

е постигнато добро разделување на 

изомерите од хлорогена киселина. Имено, 

со примена на веќе спомнатите мобилни 

фази, на хроматограмот добиен од 

аналитичкиот стандард се забележува само 

еден пик (Сл. 8). Затоа, понатамошните 

испитувања ги вршевме со употреба на 

друга стационарна и мобилна фаза. 

 

Колона Poroshell EC 120-c18 (50 mm 

× 3 mm; 2,7 µm)  

Во следните испитувања тргнавме од 

резултатите добиени од Edgar Naegele 

[Naegele, 2013], којшто извршил 

определување на хлорогената киселина во 

примероци од печено кафе. Тој употребил 

градиентно елуирање со мобилна фаза 

составена од 1 % фосфорна киселина 

растворена во вода (А) и чист ацетонитрил 

(Б) на три колони, меѓу кои и Agilent 

Poroshell 120 EC–C18 (3,0 × 50 mm; 2,7 µm), 

при константна температура на колоната од 

25 °C и UV детекција на 324 nm.  
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Аналитичките колони од типот Poroshell 

120 овозможуваат исклучителна 

ефикасност – зголемена брзина и 

истовремено зголемена резолуција на 

хроматографскиот процес во рамките на 

постоечкиот опсег на притисоци на 

тековните инструменти и повисока 

резолуција и брзина на новите LC и LC-MS 

системи, кои овозможуваат работа при 

повисоки притисоци (Велкоска-Марковска, 

2013). 

Стационарната фаза Poroshell 120 ЕС-С18 

се состои од цврсто јадро на силика со 

големина од 1,7 µm и порозен надворешен 

слој со дебелина од 0,5 µm на кој се наоѓа 

хемиски врзана фаза ЕС-С18. Овој тип на 

честички со вкупна големина од 2,7 µm, 

обезбедува висока ефикасност при пониски 

притисоци во споредба со мали, сосема 

порозни честички и е идеален за брза 

хроматографска анализа или раздвојување 

со висока резолуција на многу видови на 

аналити. Униформните, сферични честички 

од ултра чиста силика (> 99,995 % SiO2) се 

дизајнирани со цел да се намали или 

елиминира силна атсорпција на базни и 

високо поларни соединенија. Големината 

на порите изнесува 12 nm. Овие колони се 

механички стабилни и може да се користат 

до притисок од 600 bar и температура до 60 

°С. Poroshell 120 ЕС-С18 е наменета за 

реверзно-фазна хроматографија и може да 

се користи за базни, неутрални или кисели 

примероци, при pH вредност од 2 до 9 

(Agilent Technologies, Inc., 2012 a, b). 

За да се добијат оптимални услови за 

раздвојување на аналитите се изведени 

серија од експерименти со изократско и 

градиентно елуирање со мобилна фаза 

составена од ацетонитрил и 1 % фосфорна 

киселина растворена во вода.  

Испитувањата покажаа дека градиентното 

елуирање трае подолго време, при што се 

трошат поголеми волумени растворувачи, а 

во нашиот случај дадоа полоши резултати 

отколку со примена на изократско 

елуирање, коешто е поедноставно, побрзо и 

поекономично. 

Оптималните услови за квалитативно и 

квантитативно определување на активната 

компонента хлорогена киселина во 

препаратот Cirkon се добиени со помош на 

изократско елуирање со мобилна фаза 

составена од ацетонитрил/(1 % фосфорна 

киселина растворена во вода), со 

волуменски однос (10/90, V/V), проток на 

мобилна фаза од 1mL/min, константа 

температура на колоната од 25 °С и UV 

детекција на      220 nm (Сл. 10).  

При овие експериментални услови е 

добиена мирна базна линија, а 

хроматографските пикови се тесни и добро 

раздвоени. Како што може да се види од 

Сл. 10, на хроматограмот добиен од 

аналитичкиот стандард се забележуваат 

четири пика, што значи дека при овие 

хроматографски услови на работа успешно 

се раздвоени изомерите на хлорогена 

киселина коишто се застапени во поголеми 

концентрации.

 

 

 
Сл. 10. Хроматограм добиен од аналитичкиот стандард хлорогена киселина, мобилна фаза 

составена од ацетонитрил/(1% фосфорна киселина растворена во вода), (10/90, V/V), 

проток 1 mL/min, температура 25 °С и UV детекција на 220 nm 

  

На Сл. 11 е прикажан хроматограм добиен 

од производот Cirkon, при истите 

хроматографски услови на работа. Како 

што може да се види од оваа слика, во 

испитуваниот препарат е присутен (во 

мерливи количества) само еден изомер на 

хлорогена киселина (1). 
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Сл. 11. Хроматограм добиен од препаратот Cirkon, мобилна фаза составена од ацетонитрил/(1% 

фосфорна киселина растворена во вода), (10/90, V/V), проток 1 mL/min, температура 25 

°С и UV детекција на 220 nm 

 

Специфичноста и селективноста на методот 

се проценуваат со идентификација на пикот 

од интерес и добиената вредност за 

индексот на чистота (Петановска-Илиевска, 

2001; Велкоска-Марковска, 2008). 

Идентификацијата на аналитот е извршена 

со споредување на ретенциското време на 

аналитичкиот стандард со она на истата 

компонента од пробата Cirkon. Исто така, 

земена е предвид вредноста за факторот на 

совпаѓање (match factor) добиен со 

препокривање на UV спектарот на чистиот 

аналитички стандард и апсорпцискиот 

спектар на истиот аналит присутен во 

анализираниот примерок (Сл. 12). Високата 

вредност за факторот на совпаѓање (> 998) 

е доказ дека хроматографскиот пик е од 

една иста супстанца. 

 

 

 
Сл. 17. Препокриени UV спектри на хлорогена киселина од хроматографските сигнали на 

хлорогена киселина од аналитичкиот стандард и производот Cirkon, снимени во раствор 

на ацетонитрил/(1 % фосфорна киселина во вода), (10/90, V/V) 

 

Во Табела 1 се прикажани некои 

покарактеристични вредности за аналитот, 

добиени со предложениот метод. 

Пресметување на содржината на активната 

компонента хлорогена киселина во 

производот Cirkon е направена со 

користење на калибрација во една точка, 

според следниве формули (Петановска-

Илиевска, Велкоска-Марковска, Водеб, 

2010): 

W(%) =   × чистота на аналитичкиот стандард 

W(%) =   × чистота на аналитичкиот стандард 
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*DAD1, 0.281 (173 mAU, - ) Ref=0.239 & 0.826 of SIG1000005.D 
*AS CHLOROGENIC 
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Табела 1. Некои карактеристични вредности за аналитот добиени со RRLC методот 

 x  

Нулто време (t0) 0,234 min 

Ретенциско време (tr) 0,276 min 

Ретенциски фактор (k’) 0,179 

Површина под хроматографскиот пик од 

аналитичкиот стандард хлорогена киселина 

( ) 
220,593 

Висина на хроматографскиот пик од аналитичкиот 

стандард хлорогена киселина (H (аналитички 

стандард))  

90,77 

Површина под хроматографскиот пик од хлорогена 

киселина во препаратот Cirkon (А (препарат))  
244,703 

Висина на хроматографскиот пик од хлорогена 

киселина во препаратот Cirkon (H (аналитички 

препарат)) 

91,977 

 

Во Табела 2, се прикажани добиените 

вредности за содржината на аналитот во 

испитуваната проба. Со помош на 

разработениот метод добиените средни 

вредности за содржината на активната 

компонента изнесува: 0,10 g/L, што 

одговара на декларираната вредност од 

производителот.  

 
Табела 2. Содржината на хлорогена киселина во производот Cirkon 

 

W/(%) 
γ/(g/L) 

Според површина под 

хроматографскиот пик 

Според висина на 

хроматографскиот пик 

Според површина под 

хроматографскиот пик 

Според висина на 

хроматографскиот пик 

0,0111 0,0101 0,105 0,095 

 

Заклучок 

За воспоставување на реверзно-фазните 

хроматографски методи се користени три 

аналитички колони со различни димензии и 

големина на честички (Purospher STAR RP-

18e (30 mm × 4 mm; 3 µm), LiChrospher 60 

RP-select B (125 mm × 4 mm; 5 µm) и 

Poroshell 120 EC-18 (50 mm × 3 mm; 2,7 

µm)) и мобилни фази составени од 

метанол/вода, метанол/(0,5 % мравска 

киселина во вода), метанол/(0,05 % мравска 

киселина во вода) и ацетонитрил/(0,05 % 

мравска киселина во вода) со различни 

волуменски односи. 

 Врз основа на експериментално добиените 

резултати може да се заклучи дека 

оптималните услови за квалитативно и 

квантитативно определување на активната 

компонента хлорогена киселина во 

препаратот Cirkon се добиени со употреба 

на аналитичката колона од типот Poroshell 

120 EC-18 (50 mm × 3 mm; 2,7 µm) и 

изократско елуирање со мобилна фаза 

составена од ацетонитрил/(1 % фосфорна 

киселина растворена во вода), (10/90, V/V), 

проток на мобилна фаза од 1 mL/min, 

константа температура на колоната од 25 

°С и UV детекција на 220 nm.  

Предложениот RRLC метод со UV 

детекција за квалитативно и квантитативно 

определување на содржината на активната 

компонента хлорогена киселина во 

производот Cirkon е брз, едноставен и 

економичен.  
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Апстракт 

Еден од најзастапените и најчесто употребувани пластичните материјали  преставува 

полиетилен терефталат (PЕТ). Станува збор за амбалажа со сé поголема употреба и тенденција 

за поголем раст, особено за пакување на газирани безалкохолни пијалаци и вода. PЕТ се 

користи насекаде во светот за пакување на прехрамбени производи и пијалаци, бидејќи е 

хигенски исправен, безбеден, цврст, лесен и што е најважно ја задржува свежината на 

производите. После неговата употреба се фрла во депонии или се рециклира и повторно се 

употребува за најразлични производи, па оттаму доаѓа и неговата повеќекратна употребливост.  

Постојат повеќе начини на кои може да се реши проблемот со полимерниот отпад и на тој 

начин да се заштити човековата околина. Еден од нив преставува хемиското рециклирање на 

отпадот, кадешто од PЕТ може да се добие терефтална киселина која понатаму може да се 

искористи во хемиската индустрија за други намени, како и за повторно добивање на PЕТ. 

Реакцијата за добивање на терефтална киселина претставува базна хидролиза што се изведува 

во присуство на NaOH при различна температура која се движи во граници од 373 до 463 К и 

време од 20 до 120 минути. За да се определи при кои услови се добива најголем принос на 

реакцијата се врши испитување која концентрација од NaOH и кој волумен од употребените 

катализатори е најдобро да се користи. Воедно и преку термодинамичките параметри, како што 

се енталпија (ΔH),  енергија на активација (ΔG) и ентропија (ΔS) кој со користење на натриум 

хидроксид на 373K кои изнесуваат 20,02 KJmol-1, 1.63x10-3 KJmol-1 и 0.053 KJmol-1 преку нив 

може да се увиди со користење на пиридин како катализатор се троши најмалку енергија и има 

најголем принос на терефтална киселина. Структурата  на добиената терефтална киселина се 

потврдува со снимање на инфрацрвен (IR) спектар. 

Клучни зборови: Полиетилен терефталат, терефтална киселина, хемиско рециклирање, базна 

хидролиза 

 

Вовед 

Материјалите што традиционално се 

користат за пакување на храна вклучуваат 

стакло, метали, алуминиум, фолии, 

ламинати, лим, челик, хартија, картон и 

пластика. Се користат различни видови 

пластика во цврста и еластична 

(флексибилна) форма. Користењето 

пластика во денешно време зема голем 

замав во сите сфери на современиот живот 

и има значителен подем со што го 

надминува произвотството на челикот и 

алуминиумот заедно. Порастот се должи на 

извонредните својства на полимерите како 

што се мала густина, разновидност на 

производите, долготрајноста и хемиската 

стабилност. Како амбалажни материјали 

најмногу се употребуваат полиетилен со 

мала густина (LDPE, Low-density 

polyethylene), полиетилен со голема густина 

(HDPE, High-density polyethylene), 

полипропилен (PP, Polypropylene), 

поливинилхлорид (PVC, Polyvinyl chloride), 

полистирен (PS, Polystyrene) и полиетилен 

терефталат (PET, Polyethylene terephthalate). 

Овие материјали во секојдневниот живот се 

користат за пакување на вода, безалкохолни 

и алкохолни пијалаци, садови за пакување и 

складирање на храна и др. Од пластичните 

материјали најзастапена и најчесто 

употребувана е PET. Тој е полиестер којшто 

се добива од терефтална киселина 

(terephtalic acid, TPA) или нејзиниот естер 

диметилтерефталат и етилен гликол 

(ethylene glycol, EG) при рекација на 

поликонднензација. Во зависност од 

начинот на неговата преработка и 

термичкиот третман, полиетилен 

терефталат може да се добие како аморфен 

(транспарентен), полукристален или пак, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=mk&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semi-crystalline_polymer&usg=ALkJrhjRN_VgtHtjM0hi-oYkUAvSBirHIg
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кристален полимер. Значи, како мономери 

за добивање на PET се користат терефтална 

киселина, диметил естер на терефтална 

киселина и етилен гликол. Процесот на 

добивање на PET се состои од три фази. Во текот 

на фазите може да се одвиваат и деградациски 

процеси, како и секундарни реакции во коишто 

PЕТ може да учествува. Исто така, може да се 

одвива и реакција на хидролиза при што 

доаѓа до деградација на PЕТ којашто се 

случува како резултат на присуството на 

вода во текот на процесот на топење. Како 

споредни производи при синтеза на PET се: 

ацеталдехид, олигомери и диетиленгликол 

коишто можат да бидат и потенцијални 

мигранти во пијалаците и храната. PET 

амбалажата е погодна за примена во 

прехрамбената индустрија, особено поради 

тоа што има добри механички својства, 

добра флексибилност, транспаретност и не 

е пропустлива за јаглерод диоксид, што е од 

многу голема важност при пакување на 

газираните пијалаци. Оваа амбалажа во 

голема мера ја заменува стаклената 

амбалажа за пакување на прехрамбени 

производи, особено за газирани пијалаци и 

вода, поради  што има отпорност на висока 

температура, мала маса и одлична 

проѕирност. PET претставува цврста 

супстанца со бела или светло кафена боја и 

густина од 1380 kg/m3. Отпорен е на високи 

температури, а има висока хемиска 

отпорност на дејство на киселини, бази, 

растворувачи (етилацетат, ацетон, диоксан, 

глацијална оцетна киселина), масла, масти 

и др. Растворлив е во феноли и нивни 

хлорирани деривати, флуороцентна 

киселина, а особено силно деструктивно 

дејство на него имаат концентрирани 

раствори на амонијак. Амбалажата 

произведена од PЕТ се групира на три 

групи :  

1. Садови: шишиња (пиво, вода, вино, 

безалкохолни пијалаци, оцет, млеко) 

тегли и туби за пакување на храна. 

2. Полукрути листови за 

термоформирање (подлоги и тацни). 

3. Тенки фолии (кеси и кеси за 

печење). 

 
Табела 1: Примена на PEТ како амбалажа за пакување на храна 

 
Доколку го земеме предвид животниот век 

на пластиката и обемот на производство на 

амбалажа коешто постојано се зголемува, 

ќе треба да се запрашаме што ќе се случи 

по десетина години со пластичниот отпад. 

Зголемената еколошка свест за потребата 

од заштитата на човековата околина, како и 

зголемувањето на цената на енергијата и 

нафтата доведува до потреба да се посвети 

поголемо внимание за решавање на 

проблемот со отпадот, помеѓу другото и со 

полимерниот отпад. Големата употреба на 

оваа пластика придонесува зголемување на 

пластичниот отпад со цел да се  

редуцирање на  нивото на пластични маси 

од PЕТ во земјината кора се врши негово 

рециклирање. Рециклирањето претставува 

процес на оддвојување на полимерниот 

отпад од градскиот цврст отпад од 

депониите, негово селектирање, миење, 

мелење и повторно добивање на гранулат. 

PЕТ рециклирањето е едно од 

најуспешните и широко распространети 

меѓу полимерните рециклирања. PЕТ може 

да се рециклира во нови PЕТ шишиња и 

садови, теписи, облека, индустриски 

производи, јажиња, автомобилски делови, 

влакна за зимски јакни, вреќи за спиење, 

градежни материјали и многу други 

производи. Постојат повеќе типови на 

            PET амбалажа                                  Користење на  PET 

Шишиња  
Алкохолни пијалaци, газирани пијалаци, овошни сокови, минерални води, 

масла за јадење, сосови и преливи. 

 Тегли и туби  џемови, слатко, сушено овошје  

Филмови и метализирана 

фолија  

грицки, ореви, слатки, сладолед, кеси за полуготова храна 

Садови и тацни 
готови  јадења наменети за подгревање во микро печка, садови за 

тестенини, зеленчук и месо. 

PЕТ производи со 

кислородна бариера  

пиво, вакуумирани млечни производи како сирење, обработено месо, вина, 

кафе, колачи, сирупи 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=mk&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semi-crystalline_polymer&usg=ALkJrhjRN_VgtHtjM0hi-oYkUAvSBirHIg
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рециклирање: примарно, секундарно, 

терцијарно и кватернерно. Терцијарното 

рециклирање се нарекува уште и хемиско 

рециклирање и на овој начин од 

полиетилен терефталат може да се добие 

терефтална киселина. Овој процес 

преставува добивање на мономери и други 

ниско молекуларни соединенија од 

полимерниот отпад, како и горива и масла. 

При хемиското рециклирање се користат 

повеќе методи како што се: 

деполимеризација, хидролиза, 

сапунификација, алкохолиза, аминолиза, 

гликолиза, метанолиза, пиролиза, 

хидрогенација и гасификација. 

 

Материјали и методи  

Хемикалии: HCl, NaOH, олово(II) ацетат и 

пиридин (Слика 1). Сите хемикалии се со 

аналитичка чистота. Во експериментот се 

користи PET од продукти на рециклирани 

шишиња минерална вода. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Слика 1. Пиридин и олово(II) ацетат-катализатори, NaOH, HCL и гранули од PЕТ 

 Базна хидролиза на PЕТ со користење на 

катализатори 

Базната хидролиза на гранули од PЕТ во 

присуство на катализатор се врши во колба 

со тркалезно дно од 250 mL, со рефлукс при 

загреевање и постајано мешање со магнетна 

мешалка. Во колбата се ставаат 6 g гранули 

на PЕТ, 10 g NaOH и 100 mL дестилирана 

вода. Притисокот изнесува 1 atm, а 

температурата се движи во граници од 373 

до 463 K. Рефлуксот се одвива  во различни 

временски интервали: 20, 40, 60 и 120 

минути. Оваа постапка може да се изведе со 

користење на катализатори како што се 

пиридин и олово(II) ацетат, при исти 

експериментални услови. Од реакциската 

смеса со филтрирање се одвојува 

неизреагираниот PET. Филтратот се  меша  

со концентрирана HCl се додека не се 

постигне кисела средина. Притоа се добива 

бел талог (Слика 2) од чиста терефтална 

киселина (ТPА), којашто понатаму се мие 

постојано со дестилирана вода со цел HCl 

да се отстрани целосно. Потоа 

филтрираниот бел талогот се суши, се мери 

и се врши снимање на инфрацрвен спектар 

(IR) со цел да се потврди структурата на 

добиената терефтална киселина. Добиениот 

IR спектар е прикажан на слика 3. 

 

                                                                                 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 

Слика 2. Бел талог од терефтална киселина           Слика 3. IR на терефтална киселина 
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Резултати и дискусија 

Поставување на оптимални услови за базна 

хидролиза на PET 

Со цел да се определи при кои услови се 

добива најголем принос на реакцијата се 

врши испитување која концентрација од 

NaOH и кој волумен од катализаторите е 

најдобро да се користат. На сликите од 4 до 

5 е претставена  зависноста на 

искористеност/% од масата на NaOH, 

пиридинот и олово(II) ацетат, соодветно. 

 

    

Слика4. Искористеност/% во однос на масата на NaOH 

  

 

 

 

 

 

Слика5.Искористеност/% во однос на волумен на пиридин 

 

 

 

 

 

Слика 6. Искористеност/% во однос на масата на масата на олово(II) ацетат 

На слика 7 e прикажана зависноста на 

искористеност/% на PЕТ при добивање на 

терефтална киселина со текот на времето 

при коешто се одвива реакцијата. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Слика 7. Зависно на искористеност/% од времето 
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Добиените резултати (Слика 7) покажуваат 

дека искористеноста/% се зголемува со 

зголемување на времето на реакција. 

Катализаторите ја забрзуваат реакцијата на 

хидролиза на PET која се одвива во 

присуство на NaOH. Од слика 15 може да се 

забележи дека при оваа реакција има 

постепено зголемување на процентот на 

искористеност за време до 60 минути во 

присуство на катализаторите. При време 

подолго од 60 минути, во присуство на 

олово(II) ацетат процентот на искорисување 

значително со зголемува од 34,5 % до 81,33 

%, а додека во присуство на пиридин од 

10,33 % до 31,16 %. 

Кинетика на PЕТ хидролиза 

Брзина на реакција 

Кинетиката на реакцијата на хидролиза на 

PЕТ е проученa врз основа на масата на 

добиената терфтална киселина, како и 

масата на неизреагираниот   PET. Од 

податоците за масата може да се пресметаат 

соодветните концентрации. Константата за 

брзината на реакцијата на хидролиза на PЕТ 

може да се пресмета со користење на  

равенката (1). 

K = 
t

0log
303,2

c

c

t
    

  (1) 

c0 е почетна концентрација на PЕТ  

ct е концентрација на PET за времето t  

Енергија на активација (EA) 

Енергијата на активaција при хидролиза на 

PЕТ е прикажана со помош на  

Арениусовите  криви (зависност на lnk-

константа од 1/Т-термодинамичка 

температура) на  NaOH  во присуство на  

олово(II) ацетат (Слика 8) и пиридин 

(Слика 9), соодветно. Од графиците може 

да се определат наклоните на кривите за 

натриум хидроксид (2782), пиридин (2649) 

и олово(II) ацетат (1584). Вредностите на 

енергијата на активација добиени со 

користење на овие вредности за  наклонот 

изнесуваат  

23,129 KJ/mol за натриум хидроксид, 13,169 

KJ/mol за пиридин и 22,023 KJ/mol  за 

олово ацетат.  

 

 

Слика 8. Зависност на 1/Т од lnk за олово ацетат 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Слика 9. Зависност на 1/Т од lnk за пиридин 

Олово

(II) 

ацет

ат 

NaOH 

 

 

пиридин 

 
(1/Т/1/К) 

(1/T/1/K) 
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Од добиените резултати се гледа дека 

енергијата на активација се намалува за 

9,96 и 1,106 KJ/mol со употреба на 

катализаторите пиридин и олово(II) ацетат, 

соодветно. Со намалување на енергијата на 

активација во присуство на  катализаторите 

покажува дека енергијата што е потребна за 

реакцијата на хидролиза е помала. Исто 

така, од сликите 8 и 9 може да се види дека 

во присуство на пиридинот енергијата на 

активација се намалува позначително во 

споредба со олово(II) ацетат. Добиените 

вредности за отсечокот на Арениусовата 

крива иснесуваат 0,2456, 0,1175 и 0,3690 за 

натриум хидроксид, олово(II) ацетат и 

пиридин, соодветно. Повисоката вредност 

за отсечокот за пиридин покажува дека 

бројот на судири помеѓу честичките од 

реактантите е поголем што значи, приносот 

на реакцијата на добивање на терефтална 

киселина е поголем во споредба со 

приносот добиен при реакција на хидролиза 

без катализатори. Овие резултати ни 

покажуваат дека реакцијата на хидролиза се 

одвива со поголема брзина во присуство на 

пиридин, а исто така и приносот на 

реакцијата е поголем. 

Термодинамика на реакција на 

хидролиза на PЕТ 

Енталпијата (ΔH) на одредена температура 

може да се пресмета со користење на 

вредностите на енергијата на активација 

(EA) и температурата (T), со примена на 

равенката (2) . 

ΔH = EA-RT  

    (2) 

каде, R е универзална гасна константа, а T е 

термодинамичка температурата. 

Во табела 2 се дадени вредностите за 

промена на енталпијата (∆H), промена на 

ентропијата (∆S) и промена на Гибсовата 

енергија (∆G). Од добиените резултати 

може да се забележи дека со зголемување 

на температурата од 373 K до 463 K 

вредностите на енталпијата во случајот на 

NaOH се намалуваат од 20,02 до 19,27 

KJ/mol. Слични резутлати се забележани во 

случај на користење на катализаторите 

приридин и олово(II) ацетат при реакцијата 

на хидролиза. 

 
Табела 2: Термодинамички параметри: ΔH, ΔS и ΔG 

Т 

[К] 
Eнталпија (∆H) [KJ/mol] Eнтропија (∆S) [KJ/mol] 

Гипсова слободна eнергија 

(∆G) x 10-3 [KJ/mol] 

 

 NaOH 
oлово(II) 

ацетат 
пиридин NaOH 

oлово(II) 

ацетат 
пиридин NaOH 

oлово(II) 

ацетат 
пиридин 

373 20,02 18,92 9,5248 0,0536 0,0507 0,00255 1,63 -0,29 1,31 

423 19,61 18,50 9,1091 0,0463 0,0437 0,00215 1,72 3,98 1,81 

443 19,44 18,34 8,9428 0,0438 0,0414 0,00201 1,73 -0,2 3,15 

463 19,27 18,17 8,7766 0,4116 0,0392 0,00189 -0,32 1,25 2,15 

 

Интересно е да се забележи дека 

намалувањето на вредностите на 

енталпијата е позначајно кај пиридинот во 

споредба со олово(II) ацетат. За разлика од 

енталпијата, вредностите на ентропијата и 

Гибсовата енергија на различни 

температури за NaOH е утврдено дека се 

приближно еднакви на еден.  Слични 

резултати се добиени и при користење на 

катализаторите. Ентропијата на одредена 

температура може да се пресмета со помош 

на вредностите на енергијата на активација 

според равенката (3). 

 

еΔS /R = h/kt(K1е ΔH/RT)   

 (3) 

 

каде што, ΔS е ентропијата, R е универзална 

гасна константна, h е Планкова константна, 

Т е термодинамичка температура, k е 

Болтсманова константа, К1 е константа на 

брзината на реакција и ΔH е енталпија. 

Вредноста на ентропијата на NaOH се 

намалува од 53,69 J/mol до 41,60 J/mol при 

зголемување на температурата од 373 до 

463 К. Сличен тренд на намалување на 

ентропијата е забележан и при користење 

на  пиридин и олово(II) ацетат како 

катализатори. Намалувањето на 

вредностите на ентропијата кога се користи 

пиридинот како катализатор е позначително 

во споредба со вредностите на ентропијата 

кога како катализатор се користи олово(II) 

ацетатот. Ова е уште една потврда дека 
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пиридинот се смета за посоодветен 

катализатор при реакција на хидролиза на 

PET до терефтална киселина. 

 

Заклучок 

Во денешно време полиетилен терефталат 

(PET) претставува еден од 

најупотребуваните полиестри во светот. Се 

користи за производство на шишиња за 

сокови, пиво, вино, вода, како и за 

амбалажа за пакување на храна. Неговата 

голема примена се должи на неговите 

особини како што се: отпорност на висока 

температура, мала маса и одлична 

проѕирност. PET не спаѓа во најбезбедните 

матријали за пакување на храна поради 

постоењето на можност за миграција на 

мономери коишто се користат за негово 

производство и додатоци при неговата 

преработка. Можна е миграција на 

карбонилни соединенија, тешки метали, 

антимон, бисфенол А и други. 

Според податоците од повеќе земји 

најголем вкупен отпад  во светот опфаќа 

полиетилен терефталат. За да се заштити 

животната средина од овој отпад како 

најдобро решение е негово рециклирање. 

При рециклирање на PET се користат 

механички и хемиски процеси (метанолиза, 

гликолиза, хидролиза, аминолиза, базна, 

кисела и неутрална хидролиза). 

Базната  хидролиза е еден од најчесто 

користените процеси којшто се врши со 

користење на водни раствор од NaOH. Како 

катализатори при овој процес се користат 

пиридин и олово(II)aцетат. Добиениот 

производ  од оваа реакција  преставува  

терефтална киселина (ТPА) којашто се 

искористува за добивање на нови 

полимерни производи.  

Приносот на TPA при реакцијата на 

хидролиза зависи од условите при коишто 

се изведува реакцијата, особено од 

концентрацијата на NaOH и присуството на  

катализатори. Испитано е влијанието на 

катализаторите пиридин и олово(II) ацетат 

брз брзината на реакцијата на хидролиза. 

Од добиените резултати може да се заклучи 

дека хидрлизата се одвива со поголема 

брзина во присуство на пиридин.  

Врз основа на вредностите на одредени 

термодинамички параметри може да се 

проучи и кинетиката на реакција на 

хидролиза. Енергијата на активација 

определена со користење на наклоните на 

Арениусовата  крива (зависност на lnk од 

1/Т)  има вредност 23,129 KJ/mol за 

натриум хидроксид, 13,169 KJ/mol за 

пиридин и 22,023 KJ/mol  за олово(II) 

ацетат. Намалувањето на енергијата на 

активација, односно зголемување на 

брзината на  реакција се должи на 

користењето на овие катализатори, особено  

голема промена во брзината на реакцијата 

се забележува при користење на пиридинот 

како катализатор. 

Со зголемување на темературата се 

намалуваат енталпијата (ΔH) и ентропија 

(ΔG) и при користење на пиридинот како 

катализатор. Овие резултати дополнително 

потврдуваат дека реакцијата на хидролиза 

се одвива  со поголема брзина и се поголем 

принос на TPA во присуство на 

катализатори. Од катализаторите коишто се 

користат во експериментот (пиридинот и 

олово (II) ацетат) пиридинот има поголемо 

влијание врз брзината на реакција на 

хидролиза. 
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Апстракт  

Во ова истражување е следено влијанието на липидната јадлива обвивка врз продолжување на 

рокот на траење на јагоди. Истражувањето е направено преку 13 дневно следење на јагодите 

чувани на собна температура на темно и во фрижидер. За експериментот се користени 

контролни јагоди, јагоди завиткани во PVC филм и јагоди на кои е нанесена липидна јадлива 

обвивка. Липидната јадлива обвивка е составена од пчелин восок, кокосово масло и 

сончогледово масло. Во точно определени денови од складирањето е вршено следење на 

промените ва нивната боја, маса и концентрација на витамин С кај секоја група од јагодите. 

Промената на бојата на јагодите е прикажана преку фотографии каде се забележува разликата 

помеѓу јагодите со липидна обвивка, контролните јагоди и јагодите со PVC филм во фрижидер, 

како и на тие складирани на собна температура на темно. Параметрите во однос на степен на 

расипување, промена на масата на јагодите и концентрација на витамин С кај секоја група на 

јагоди се прикажани графички. Добиените резултати покажуваат дека јагодите чувани во 

фрижидер имаат помали промени во бојата, масата и концентрацијата на витамин С споредено 

со јагодите складитани на собна температура. Исто така, јагодите премачкани со липидна 

обвивка покажаа подобри резултатити од јагодите со PVC филм и од контолните јагоди, кај 

кои веќе во првите денови се забележани промени на следените параметри. Липидната обвивка 

всушност преку задржувањето на влагата во јагодите и зачувување на витаминот С 

придонесува за продолжување на рокот на траење на јагодите. Исто така, треба да се има 

предвид дека јадливите обвивки се подобар избор за чување на храната за разлика од  PVC 

филмовите, бидејки се биоразградливи и не влијаат на зголемување на амбалажниот отпад. 

Клучни зборови: Липидни јадливи обвивки, јагоди, витамин С, кокосово масло, пчелин восок. 

 

Вовед 

Во денешно време потрошувачите бараат 

производи коишто се безбедни за 

консумирање со определени сензорски 

својства и биолошка вредност. Со 

зголемување на популацијата, се зголемува 

потребата за храна, а со тоа се зголемува и 

потребата за поцелосно искористување на 

суровините. Овошјето претставува едно од 

најбараните култури и има значајно место 

во исхраната на човекот. Некои видови 

овошје како што се јагодите на пример, ги 

има во определени периоди од годината, а 

поради нивната хранлива вредност се 

пожелни во текот на целата година. Кога се 

свежи се осетливи на надворешни влијанија 

и склони кон брзо распаѓање и затоа 

потребно е да се применат различни 

техники за зачувување на нивната свежина, 

изглед, текстура, арома и боја. Во последно 

време се истражуваат нови начини за 

пакување и складирање на овошјето со цел 

да се продолжи рокот на траење и да може 

да се користи подолго време, дури и во 

периоди од годината кога не се 

произведува. 

Еден од начините тоа да се постигне е со 

примена на амбалажни филмови и обвики 

коишто може да се јадат. Филмовите што 

може да се јадат се дефинират како тенки 

слоеви на биополимери коишто се 

применуваат за обложување, пакување или 

завиткување на храната, односно тенок слој 

на материјал нанесен врз преработена или 

свежа храна којшто потрошувачот може да 

го консумира заедно со храната. Основна 

функција на јадливите филмови и превлаки 

е интеракцијата на производите со 

надворешната средина да ја сведат на 

најмала можна мера. Притоа се мисли на 

впивање или ослободување на влага, 

транспорт на гасови, миграција на масла, 

масти и растворувачи, губење на 

ароматични компоненти и контаминација 
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со микроорганизми. Исто така, филмовите 

и обвивките коишто може да се јадат се 

користат и како носачи на адитиви, како 

што се ароми, ензими, антиоксиданси, 

антибактериски супстанци и друго. 

Јадливите филмови и обвивки можат да 

бидат на база на јаглехидрати, протеини, 

липиди и композитни. Јадливите превлаки 

базирани на хидрофобни супстанци како 

што се липидите се користат со цел да се 

ограничи миграцијата на влага од храната. 

Тие можат да обезбедат чиста (провидна) 

или млечна површина на производите на 

кои се нанесуваат. 

Целта на ова истражување е да се испита 

како делува јадливата обвивка врз 

продолжување на рокот на траење на 

јагодите. За  експеримент користена е 

липидна обвивка составена од пчелин 

восок, кокосово масло и сончогледово 

масло. Истражувањето е направено преку 

13 дневно следење на јагоди со липидна 

јадлива обвивка,  јагоди со пластичен филм  

и контролни јагоди,  сите чувани во 

фрижидер и на собна температура на 

темно. Во текот на експериментот следени 

се промените во бојата, масата на јагодите 

и содржината на витамин С. 

 

Материјали и методи  

Реагенси, материјали и прибор 

Реагенси: KI, KIO3, H2SO4, скроб (1%), 

аскорбинска киселина 

Материјали: јагоди, кокосово масло, 

сончогледово масло, пчелин восок 

Прибор и друг помошен инвентар: 

одмерни колби од 50 mL и 100 mL, пипети, 

чаши, ерленмаери, мензури, бирета, 

филтерна хартија, решо за загревање, газа, 

инка, техничка и аналитичка вага 

Постапка за подготовка на липидна 

јадлива обвивка за јагоди 

Липидата јадлива обвивка е подготвена од 

пчелин восок, кокосово масло и 

сончогледово масло (слика 1). Свежите 

јагоди се купени од локалниот пазар. 

Кокосовото масло добиено по индустриски 

пат е купено од аптека. Пчелиниот восок 

претходно е набвавено од фарма за пчели 

во околина на Скопје, иако восокот има 

долг рок на траење за добивање на 

обвивката користен е восок произведен 

неколку дена пред да се употреби. 

Последната компонента, сончогледовото 

масло е претходно набавена од локалниот 

супермаркет. Со тоа се обезбедени сите 

потребни суровини за подговтовка на 

липидната јадлива обвивка која се добива 

со мешање на потребните суровини во 

следниве количеста: 

 120 mL – кокосово масло 

 50 mL–сончогледово масло 

 25 g – пчелин восок 

 
 

Слика 1. Пчелин восок (1), кокосово масло (2) и сончогледово масло (3) 

Постапка: Во стаклена чаша се ставаме 25 

g пчелиниот восок убаво да се растопи на 

тивок пламен или на решо за загревање. 

Восокот овозможува добивање на добра 

хомогена обвивка со добри атхезивни 

својства. Пчелиниот восок има подолг рок 

на употреба и добар мирис, а добиената 

обвивка е хомогена и може лесно да се 

зацврсти низ целата површина на плодот по 

неговото нанесување како резултат на 

добрите атхезивни својства при што треба 

да има добра лепливост. Во растопениот 

пчелин восок додаваме 5 mL сончогледово 

масло и 120 mL кокосово масло и повторно 

се загрева на тивок оган со постојано 

мешање се додека не се добие хомогена 

структура на смесата. Бидејќи витаминот С 

се разградува на високи температури 

потребно е филмот да се олади, но притоа 

треба да се внимава да не дојде до 

преголемо ладење бидејќи ќе доаѓа до 

1 2 3 
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втврднување на филмот и нема да може 

лесно да се нанесе на производот. Откако 

ќе се излади јагодите се потопуваат во него. 

Определување на степенот на расипување 

За да се определи степенот на расипување 

мерена е масата на контролните јагоди, 

јагодите со пластичен филм (PVC) и 

јагодите со јадлива обвивка во траење од 12 

дена. Мерењето на масата е многу 

едноставно и се прави со помош на вага. 

Јагодите се мерени секој ден во текот на 

експериментот, со тоа го определуваме 

губитокот на маса и степенот на 

расипување. Секоја од измерените 

вредности за маса е запишувана во табели, 

а потоа и графички е прикажан во делот 

резултати и дискусија. Степенот на 

расипување е пресметан со помош на 

следната формула: 

 

степен на расипување (%) = 
Mp−Mk

Mp
 x 100 

Mp– почетна маса 

Mk – крајна маса 

Како краен резултат се добива 

степенот на расипување изразен во 

проценти, пресметан од загубата на маса на 

јагодите со јадлива обвика, со PVC филм, 

како и на контролните јагоди.  

Метод за определување на витамин C 

Волуметрискиот метод може да се користи 

за определување на витамин C во таблети, 

овошни сокови, овошје и зеленчук (свежо, 

смрзнато и пакувано). За таа цел подобро е 

да се користи редокститрација во споредба 

со кисело-базна титрација, бидејќи во 

овошјето има и други киселини кои ќе 

влијаат на точноста на резултатот. Најчесто 

користена постапка е јодиметриско 

определување на витамин C со стандарден 

раствор од јод (I2). Јодот е лесно испарлив и 

слабо растворлив. Може да се подготви на 

два начини: 

1. Со растоворање на определена маса на 

јод во дестилирна вода во присуство на 

вишок од калиум јодид (KI). 

Растворливоста на јод се зголемува во 

присуство на калиум јодид при што тој 

се комплексира и се образува 

тријодиден јон (I3
-): I2 + I- ↔ I3

– 

2. Со растворање на определена маса од 

калиум јодат и вишок од калиум јодид 

во дестилирана вода во кисела средина. 

Како резултат на редукција на 

јодатните јони се добива јод кој во 

вишок од калиум јодид образува 

тријодиден јон (I3
–): 2IO3

-  +  10I-  +  

12H+  =  6I2  +  6H2O и I2 + I- ↔ I3
- 

Тријодидниот (I3
–) го оксидира витаминот 

C до дехидроаскорбинска киселина: 

 

C6H8O6 + I3
- + H2O → 

C6H6O6 + 3I- + 2H+ 

  (1) 

Се додека е присутен витамин C во 

растворот, тријодидниот јон преминува во 

јодиден јон многу брзо. Кога целиот 

витамин C ќе се оксидира, јодот (I2) и 

тријодидниот јон коишто се присутни во 

растворот ќе реагираат со скробот при што 

ќе се формира комплекс со темно сина боја 

којашто  овозможува да се определиме 

завршната точка на титрација. 

Стандардизација на јодниот раствор за 

титрација: Се пипетираат 25 mL од 

стандардниот раствор на витамин C и се 

префрлаат во ерленмаер од 250 mL. Во 

ерленмаерот се додаваат 100 mL 

дестилирана вода и 10 капки од скробниот 

раствор (1%), а потоа се титрира со 

растворот на јод додека се постигне 

завршна точка на титрација. Завршната 

точка на титрација се одредува по 

добиената сина боја на растворот. Точниот 

механизам на реакцијата не е познат. Се 

смета дека тријодидните јони (I3
–) со 

амилозата образуваат комплексно 

соединенија со апсорпциски спектар во 

видливиот дел. Титрацијата се повторува 

уште најмалку 2 пати, а потрошениот 

волумен се пресметува од разликата од 

почетната и крајната вредност во текот на 

титрацијата. 

Титрација на проба: 100 g овошје се 

блендира (или се ситни во порцелански 

аван со толчник) со 50 mL вода. Пулпата 

треба убаво да се исцеди и да се исплакне 

со неколку порции од по 10 mL 

дестилирана вода. Растворот се собира во 

одмерна колба од 100 mL и се дополнува со 

дестилирана вода. Од овој раствор се 

пипетираат 25 mL и се префрлаат во 

ерленмаер од 250 mL и на ист начин се 

врши титрација како за стандардниот 

раствор. Од три последователни титрации 

се определува потрошениот волумен на 

растворот. 
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Пресметка на концентрацијата на 

витамин C во пробата 

Се пресметува средната вредност од 

волуменот на јодниот раствор (KI + KIO3) 

потрошен за титрација на стандардниот 

раствор од витамин C и за титрација на 

пробата. За да се пресмета колку изнесува 

масата на витамин C во анализираната 

проба се користи следната формула: 

s

pg025,0
)C витамин(

V

V
m


  

m(витамин C) – g на витамин Cво 25 mL 

(пипета) од пробата 

0,025 g - маса на витамин C во 25 mL 

(пипета) од стандардниот раствор 

Vp волумен на јодниот раствор потрошен за 

титрација на пробата 

Vs волумен на јодниот раствор потрошен за 

титрација на стандардниот раствор од 

витамин C 

Од добиените резултати се 

пресметува концентрацијата (g/dm3) и 

масата (mg/100 g проба) на витамин C во 

пробата. 

 

Резултати и дискусија 

Промена во изгледот и бојата на јагодите 

Јагодите што се користени се во полна 

зрелост и се одликуваат со изразита црвена 

боја и цврстина карактеристична за јагода. 

Во текот на следењето јагодите од трите 

групичувани на собна температура на 

темно и во фрижидер го менуваа изгледот и 

нивната цврстина. На сликите 2-6 се 

прикажани јагодите од трите групи чувани 

на собна температура и во фрижидер во 

текот на експериментот. 

 

 
Слика 2.  Јагоди по 3 дена стоење: контролна (а), PVC (б) и јадлива обвивка (в) на собна температура 

 

 
Слика 3.  Јагоди по 3 дена стоење: контролна (а), PVC (б) и јадлива обвивка (в) во фрижидер 

 

 
Слика 4.  Јагоди по 7 дена стоење: контролна (а), PVC (б) и јадлива обвивка (в) на собна температура 

 

а б в 

а б в 

а в б 
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Слика 5.  Јагоди по 7 дена стоење: контролна (а), PVC (б) и јадлива обвивка (в) во фрижидер 

 

 
Слика 6. Јагоди по 11 дена стоење: контролна (а), PVC (б) и јадлива обвивка (в) во фрижидер 

 

Од сликите 2 - 6 може да се види дека 

промените во изгледот и бојата на јагодите 

чувани на собна температура се случуваат 

за пократок временски период споредено со 

тие што се чувани во фрижидер. 

Највоочливи промени се случуваат по 

петтиот ден на собна температура. По 

седмиот ден на чување на јагодите се 

појави мувла и понатаму не се следени. 

Додека кај јагодите во фрижидер 

промените се следени до десеттиот ден, 

бидејќи процесите на разложување се 

одвиваа побавно. Исто така  јадливата 

обвивка на јагодите на коишто беше 

нанесена почна да пука и со тоа се изгуби 

нејзината функција. 

Ако се споредат јагодите меѓу себе кај тие 

што се чувавме на собна температура се 

воочи дека промените се најзабележливи 

кај контролните јагоди, а потоа следуваат 

јагодите со PVC филм и јадлива обвивка. 

Истото може да се констатира и за јагодите 

коишто се чувавме во фрижидер, но во овој 

случај како што веќе е споменато, 

промените се случуваа побавно. 

Промена на масата на јагодите 

Масата на трите варијанти на јагоди чувани 

на собна температура е мерена секој ден во 

текот на осум дена, додека масата на 

јагодите чувани во фрижидер е мерена во 

текот на десет дена. Добиените резултати 

се прикажани графички (графиците 1 и 2).  

 

 
 

График 1. Промена на масата во текот на 8 дена на контролна јагода, јагода со пластичен филм (PVC) и 

јагода со јадлива превлака, чувани на собна температура 
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График 2. Промена на масата во текот на 8 дена на контролна јагода, јагода со пластичен филм(PVC) и 

јагода со јадлива превлака, чувани  во фрижидер 

 

Од прикажаните резултати на графиконите 

1 и 2 може да се забележи дека масата на 

јагодите со текот на времето се намалува 

веројатно како резултат на сушење на 

јагодите. Ако ги споредиме меѓу себе трите 

варијанти на јагоди (контролна јагода, 

јагода со јадлива обвивка и јагода со PVC 

филм) на собна температура може да се 

забележи дека најголема промена во маса 

има кај контролните јагоди, додека најмала 

промена има кај јагодите со јадлива 

обвивка. Додека, пак ако ги споредиме 

јагодите со јадлива обвивка и јагодите со 

PVC филм се забележува дека нема 

значителни разлики во промената на 

масата. Трендот на намалување на масата 

се забележува и кај јагодите чувани во 

фрижидер, но кај нив намалувањето е 

послабо изразено во споредба со јагодите 

чувани на собна температура. 

Степен на расипување 

Степенот на расипување го пресметавме од 

добиените вредности за измерена маса и со 

примена на формулата која што е дадена во 

експерименталниот дел. Добиените 

резултати се прикажани на графиконите 3 и 

4. 

 

 
 

График 3. Згубената маса (%) во текот на 7 дена на контролна јагода, јагода со пластичен филм (PVC) и 

јагода со јадлива превлака на собна температура 
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График 4. Графички приказ на згубената маса (%) во текот на 8(9) дена на контролна јагода, јагода со 

пластичен филм и јагода со јадлива превлака во фрижидер 

 

Од графиконот 3 се забележува дека 

загубата на маса, односно степенот на 

расипување кај јагодите на собна 

температура е со поголем интензитет. Ова 

може да се забележи веднаш по вториот 

ден на мерење. Кај контролните јагоди 

степенот на расипување зависи и од 

нивната зрелост, односно кај дел од нив 

поголема е промената на масата, додека кај 

останатиот дел има помали промени на 

масата. Кај јагодите завиткани со 

пластичен филм степенот на расипување е 

помал за разлика од контролните јагоди. 

Сепак, има промени во масата во трите 

варијанти на јагоди со пластичен филм, 

така што јагодите кои беа потврди и убаво 

завиткани без да влегува воздух имаат 

помала промена во изгубената маса. Во 

текот на останатите денови поради влагата 

дојде до скапување на истите со што се 

намали на масата кај дел од нив. Во 

споредба со останатите две групи на јагоди, 

јагодите со јадлива обвивка покажаа 

најдобри резултати во однос на степенот на 

расипување. Последните денови на дел од 

јагодите дојде со целосно распукување на 

обвивката и појава на мувла што дојде до 

нагло намалување на масата, односно до 

поголем степен на расипување на јагодите. 

Оваа појава најверојатно зависи од зрелоста 

на јагодите, степенот на оштетување пред 

да се нанесе јадливата обвивка, дебелина на 

нанесениот филм, начинот на негова 

стабилизација, начинот на чување на 

јагодите и активноста на влагата во 

јагодите. 

Од графиконот 4, исто така, се забележува 

промена во изгубената маса на јагодите 

чувани во фрижидер. Промените кај 

јагодите во фрижидер за разлика од 

промените кај јагодите чувани на собна 

температура се случуваа побавно. Кај 

контролните јагоди постепено дојде до 

намалување на масата, како резултат на 

пониската температура и намалената 

активност на влагата во јагодите. За 

разлика од контролните јагоди, јагодите со 

пластичен филм имаат понизок степен на 

расипување во првите денови од мерењето. 

Јагодите со јадлива обвивка имаат исто 

така, низок степен на расипување во првите 

денови од мерењето, додека во последните 

денови поради распукување на обвивката и 

нејзино одлепување од јагодите, дојде до 

поголема промена на масата и степенот на 

расипување. Секако од трите варијанти на 

јагоди, во овој начин на чување, кај 

јагодите со јадливи обвивки степенот на 

расипување е најмал. Ова уште еднаш 

потврдува дека начинот на чување игра 

значајна улога врз рокот на траење на 

јагодите на кои е нанесена јадлива обвивка. 

Определување на концентрација на 

витамин C во јагодите 

Концентрацијата на витамин С кај јагодите 

чувани на темно на собна температура и 

чувани во фрижидер ја определивме 

експериментално, а пресметките ги 

направиме со помош на формулата којашто 

е дадена во експерименталниот дел. 

Добиените резултати за јагодите чувани на 

собна температура на темно се прикажани 

на графикците 5 и 6. 
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График 5.  Kонцентрација (g/L) на витамин C во јагодите во текот на 8 дена чување на собна 

температура 

 

 
 

График 6. Kонцентрација (g/L) на витамин C кај јагодите во текот на 10 дена чување, во фрижидер 

 

Од  добиените резултати од експериментот, 

прикажани на графиконите 5 и 6 може да се 

забележи дека има промена во масата и 

концентрацијата на витамин С кај сите 

јагоди (контролна јагода, јагода со 

пластичен филм и јагода со јадлива 

обвивка) при двата начини на чување (на 

собна температура на темно и во 

фрижидер). Притоа значително се воочува 

намалувањето на витамин С кај 

контролните јагоди чувани на темно на 

собна температура. За разлика од нив кај 

јагодите со пластичен филм масата и 

концентрацијата на витамин С е 

незначително  поголема од контролните 

јагоди. Од сите јагоди чувани на темно на 

собна температура јагодите со јадлива 

обвивка имаат најмала промена во масата и 

концентрација на витамин С со стоење во 

однос на останатите јагоди чувани на собна 

температура на темно.  

Јагодите чувани во фрижидер имаат 

подобри резултати во однос на масата 

концентрација на витамин С во текот на 10 

деневното следење. Контролните јагоди 

имаат изгубено речиси слична маса и 

концентрација на витамин С, што не е 

случај кај јагодите со јадлива обвивка 

чувани во фрижидер коишто имаат 

задржано поголем дел од првичната маса и 

концентрација на витамин С. Резултатите 

од споредбата на двете групи на јагоди 

(јагоди на темно на собна температура и 

јагоди во фрижидер), добиени од 

експериментот покажуваат дека кај 

јагодите со јадлива липидна обвивка 

промената во масата и концентрацијата на 

витамин С е најмала во однос на свежите 

јагоди. 

 

Заклучок 

Јадливите филмови и обвивки се еден од 

современите начини на пакување на храна 

кои се користат за продолжување на 

нејзиниот рок на траење. Тие особено се 

користат последниве години, бидејќи имаат 
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многу предности при пакување на храна, 

затоа што ги задржуваат нејзините својства 

и поради нивната биоразградливост во 

природата. Ова придонесува до намалување 

на загадувањето на животната средина. 

Јадливите филмови и обвивки се прават 

според специфичните барања на 

производот со цел да го заштитат,  да ги 

подобрат неговите сензорски особини и да 

го одржат во голем дел витаминскиот 

состав и нутритивниот состав. Според тоа 

различни филмови и обвивки се користат за 

различни производи, пример за овошје и 

зеленчук се користат најчесто липидни 

филмови и обвивки. Од нашите 

истражувања кои се спроведени на 

Факултетот за земјоделски науки и храна 

во лабаротириите на предметот хемија во 

коешто применивме липидни компоненти, 

пчелин восок, кокосово масло и 

сончогледово масло, за да направиме 

липидна јадлива обвивка на јагоди со цел 

се испита како делува јадливата обвивка 

врз продолжување на рокот на траење на 

јагодите може да се донесат следниве 

заклучоци: 

 Во сите услови на чување (со 

липидна обвивка, PVC филм и 

контролни), кај јагодите со липидна 

обвивка е постигнат најдолг рок на 

траење.   

 Јагодите чувани на темно на собна 

температура побргу почнаа да го 

менуваат својот изглед за разлика 

од јагодите чувани во фрижидер.  

 Липидната обвивка го спречува 

интензивното дишење и 

испарување на водата од јагодите. 

Таа претставува добра бариера за 

гасови и вода, како што е 

кислородот. На тој начин се 

намалува загубата на влага на 

јагодите чувани во фрижидер и 

може да стојат до 13 дена без да се 

изгуби значително количество од 

влагата.  

 Исто така, може да се заклучи дека 

не доаѓа до разложување на 

витаминот С кај јагодите кои се 

премачкани со јадлива обвивка, 

додека кај останатите јагоди е 

забележано значително намалување 

на масата и концентрацијата на 

витамин С. 

 Липидната обвивка го продолжи 

рокот на траење на јагодите и го 

задржува во голем процент 

витаминот С.  

Поради брзиот начин на живот денес е 

неопходна здрава исхрана заради е 

потребно  природен начин за 

продолжување на рокот на траење којшто 

нема да биде штетен ни на човекот ни за 

животната средината. Исто така, се 

зголемува побарувачката на храна која ќе 

биде минимално процесирана, а која сепак 

ќе ги задржи квалитетот, безбедноста, 

органолептичките особини и нутритивната 

вредност. Едно од можните решенија за да 

се постигне ова е пакување на храната со 

примена на липидни јадливи обвивки. 
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Апстракт 

За да можеме да го зачуваме квалитетот и безбедноста на прехранбените производи подолг 

временски период неопходно е да се направи соодветен избор на амбалажа за нивно пакување 

и чување. Изборот на амбалажата зависи од физичката и хемиската природа на производот, 

како и од карактеристиките на материјалот за пакување. Во посоледно време се нудат 

современи решенија за пакување на храна кои од една страна го продолжуваат рокот на 

траење, а од друга го намалуваат количеството на амбалажниот отпад. Еден од нив е пакување 

на храна во модифицирана атмосфера на гасови (Modofied atmosphere packiging, MAP). Оваа 

техника се изведува такашто воздухот којшто се наоѓа во околината на храната спакувана во 

дадена амбалажа се заменува со друг гас (азот, кислород, аргон, јаглерод диоксид, јаглерод 

моноксид, водород и др.) или смеса од гасови со посебен состав прилагоден на производот 

којшто се пакува. Составот на гасовите е важен параметар, а наговиот избор зависи од типот 

на производот што се пакува, материјалот за пакување и температурата на којашто ќе се чува. 

Различни типови на намирници може да се пакуваат во модифицирана атмосфера на гасови: 

месо и преработки од месо, риби и морска храна, леб и пекарски производи, млеко и млечни 

производи, овошје и зеленчик и др. Со цел да се истита влијанието на MAP пакувањето врз 

продолжување на рокот на траење на броколи следени се промените кај нив во период од 14 

дена. Броколите се пакувани при три различни MAP услови (макроперфорирани кеси, 

микроперфорирани кеси и комерцијални кеси), како и во кеса во која има атмосферски 

воздух. Четирите примероци коишто се чувани во ладни комори на температура од 1,5 °С 

десет дена, на 17°С два дена и на 20°С два дена. Рокот на траење на броколите во различни 

услови на складирање во ова истражување е оценет со помош на различни физиолошки 

параметри и параметри за квалитет. Следени се следниве парамтери: уделот на CO2 и O2 за 

време на чувањето, физиолошките промени за време на складирањето, физиолошките загуби 

на тежина (PLW), образување на етилен. Понатаму од параметрите за квалитет следени се: 

промена на бојата, распаѓање за време на чувањето, вврстина на броколите и општата 

прифатливост на броколите. 

Клучни зборови: MAP, пкаување, гасови, храна, броколи 

 

Вовед 
Производството на храна во светот се 

дуплира во последните педесет години. 

Модернизацијата на продажбата, 

урбанизацијата, зголемувањето на бројот на 

потрошувачите и нивната куповна моќ, ја 

наметнува потребата од нови амбалажни 

материјали и нови техники на пакување. 

Исто така, до зголемување на 

производството и поголема потрошувачка 

на различни видови атрактивна амбалажа 

доаѓа како резултат на промените во 

начинот на живот на потрошувачите, 

нивните нови хигиенски и здравствени 

навики и барањето на поквалитетни 

производи во подобра, поатрактивна и 

попрактична амбалажа (Campbell, 2015). 

Храната не останува свежа засекогаш, 

бидејќи постојат голем број на фактори кои 

предизвикуваат нејзино расипување. 

Млекото се скиселува, лебот мувлосува, 

месото развива кафена боја и непријатен 

мирис. Кислородот кој е присутен во 

воздухот може да предизвика процес на 

распаѓање наречен оксидација. Друга 

причина за расипување на храната е растот 

на микроорганизми, како што се бактерии, 

квасци и мувли коишто се присутни 

насекаде околу нас па дури и во нашите 

сопствени тела. Овие бактерии се хранат и 
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растат во прехранбените производи и 

притоа ги уништуваат. Свежината на 

храната и нејзиниот рок на траење зависат 

од својствата на производот, како и од 

повеќе различни внатрешни и 

надворешните фактори (Kropf, 2014). 

Од самиот момент кога овошјето се бере, 

пченката се жнее или се уловени рибите, 

започнува трка со времето. Настанува 

природно разложување на храната под 

влијание на различни фактори кои го 

намалуваат квалитетот на производот и го 

скратуваат неговиот рок на траење. Поради 

тоа, од клучна важност е начинот на којшто 

се третира производот за време на неговата 

преработка, во процесот на ладење, 

складирање, па сé до неговото пакување. 

Посебен акцент треба да се стави на начинот 

на пакување, бидејќи тој има одлучувачка 

улога кога станува збор за продолжување на 

рокот на траење на производот, а воедно од 

него зависи и безбедноста на потрошувачот. 

Постојат повеќе современи решенија кои се 

понудени на пазарот, а едно од нив е 

пакување на храна во модифицирана 

атмосфера на гасови (Modified Atmosphere 

Packaging, MAP). Станува збор за современ 

метод за чување на храната кој обезбедува 

продолжен рок на траење на производите, со 

минимален или воопшто непроменет вкус, 

текстура или промена во нивната хранлива 

вредност (Emblem, 2013). Оваа технологија 

е развиена со цел да се спречи загубата на 

природната свежина и квалитетот на 

производот со користење на природни 

гасови, соодветни материјали и машини за 

пакување (Phillips, 1996). Технологијата на 

пакување во модифицирана атмосфера од 

гасови се состои во примена на гасови во 

текот на пакувањето на различни производи 

со цел да се одржи нивниот квалитет на 

патот од производителот до потрошувачот. 

За да се спакува производот во 

модифицирана атмосфера од гасови 

потребни се софистицирани машини кои ќе 

овозможат истиснување на воздухот од 

комората за пакување и негова замена со 

друг гас или смеса од гасови кои се 

претходно прецизно дефинирани. На ваков 

начин се обезбедува свежина на производот 

што е можно подолго време. Останатите 

методи како замрзнување, термичко 

конзервирање или употреба на хемиски 

конзевранси можат значително да променат 

некои аспекти на храната. На пример, 

смрзнатото овошје ја губи својата структура 

со одмрзнувањето, конзервираниот 

зеленчук често покажува променета боја, 

хемиските конзерванси се разградуваат и на 

тој начин го променуваат вкусот на храната. 

Спротивно на тоа при примена на 

модифицирана атмосфера се избегнуваат 

овие негативни ефекти и храната останува 

свежа при подолго чување (Farber, 1991). 

Пакувањето во модифицирана атмосфера на 

гасови се користи за широк спектар на 

прехранбени производи како што се свежи и 

готови производи, свежо и замрзнато месо, 

готови месни производи, живина, риба, 

тестенини, овошје и зеленчук, а од неодамна 

и за кафе, чај и пекарски производи. 

Намирниците кои содржат масти и 

ароматични материи ова пакување ги штити 

од оксидација, ја одржува нивната 

свежината и обезбедува подолг рок на 

траење без промена на бојата и други 

органолептички својства. Исто така, 

претставува еден од најдобрите современи 

начини за пакување на храна. Листата на 

различни производи коишто се пакуваат во 

модифицирана атмосфера постојано се 

проширува (Jovanović, 2011). 

Целта на ова истражување е да се определи 

како влијае пакувањето во модифицирана 

атмосфера од гасови врз рокот на траење на 

броколи чувани во период од 14 дена. Исто 

така, една од целите е да се определи какво 

е влијанието на различните услови и 

материјали на MAP пакување 

(макроперфорирани кеси, 

микроперфорирани кеси и комерцијални 

кеси) во споредба со атмосферски услови. 

Понатаму, важно е да се утврди какви 

промени се случуваат во составот на 

модифицираната атмосфера и параметрите 

за квалитет на броколите кои помагаат да се 

определи рокот на траење.  

 

Материјали и методи 

Материјали 

Броколи: Експериментален материјал се 

броколи (Brassica oleracea L. var. italica) 

произведени на комерцијално поле. 

Користените броколи се чувани 3 дена на 

температура од 1,5 оC. Во испитувањето се 

користени зрели главици или соцветија со 

прилично еднаква големина и должина од 15 

cm. 

Материјал за пакување (Jacobsson, 2003): Се 

користат комерцијални кеси коишто се 
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направени од линераен полиетилен со мала 

густина (low density poly ethylene, LDPE) со 

големина на пори од 32 до 35 µm (30 cm x 40 

cm). Овие кеси се перфорирани со што се 

направени отвори со различна големина 

(макро и микро). Кај макро кесите се 

направени 8 дупки со големина од 6 mm 

секоја, додека микро кесите имаат 24 дупки 

направени со игла.  

Подготовка 

За експериментот се пакувани броколи во 

модифицирана атмосфера на гасови во кеси 

со различни отвори и една кеса во која има 

атмосферски воздух. Четирите примероци 

коишто се следат се чуваат во ладни комори 

на температура од 1,5 °С. 

 Контролна кеса (внатре во неа има 

воздух) 

 МАР со макро отвори во линераен 

полиетилен со мала густина 

 МАР со микро пори во линераен 

полиетилен со мала густина 

 МАР во комерцијална кеса 

Експериментална постапка 

За секој третман 10 главици односно 

соцветија од броколи се складирани, 

измерени и обележани. Овие главици со цел 

да се испита рокот на траење се чуваат во 

ладна комора на температура од 1,5 °С десет 

дена, на 17°С два дена и на 20°С два дена. 

Високи температури се користени за да се 

постигнат реалните услови кои 

преовладуваат во малопродажните маркети. 

Поставени се силиконски зони на секоја 

петта кеса за земање на примероци за 

мерење на составот на гасовите и 

присутниот етилен. Бидејќи промената на 

гасовите во внатрешноста на микро 

перфорираните LDPE кеси не е значајна, 

силиконските зони се поставени само на две 

кеси. 

Квалитативни карактеристики на 

броколите 

Квалитативни анализи на броколите се 

извршени на петтиот, десеттиот и 

четиринаесеттиотот ден од чувањето. 

Определени се физиолошките параметри, 

губењето на маса и добиениот етилен. Исто 

така, погодноста за користење на 

складираните броколи е оценета во текот на 

испитувањето.  Параметрите како што се 

промена на боја, цврстина, прифатливоста и 

распаѓањето со стоење се проценети 

визуелно. 

 

Физиолошки параметри 

Физиолошка загуба на маса (Physiological 

Loss in Weight, PLW): броколите се 

измерени на десеттиот и четиринаесеттиот 

ден од складирањето со помош на 

електорнска вага (Model Mettler PM 4600) со 

точност 0,01 g. Физиолошката загуба во 

маса е пресметана со користење на следната 

формула: 

 

(почетна маса – маса по познатиот 

периот на складирање) 

PLW (%) =-----------------------------------------

--------------------------------------------------------

-- x100 

(почетна тежина) 

 

Образување на етилен: концентрацијата на 

етиленот којшто се создава во внатрешноста 

на МАР пакувањето е определен со помош 

на гасен хроматограф со пламен 

јонизирачки детектор. За таа цел е користена 

колона од типот Hystekа, а определувањето 

е направено на температура од 150 С°. 

Температурата на инјекторот и печката е 

одржувана на 20 С° и 80 С°, соодветно. Како 

носач на гасови и гориво се користени 

хелиум и воздух. Содржината на етилен 

(ppm) е пресметана од вредностите од 

површината под пикот со користење на 

стандардни криви добиени со референтен 

гас етилен (0.01 ppm). Шприц со волумен од 

10 мL е користен за инјектирање на гас 

(Sudimac, 2007). 

Мерење на составот на гасови 

Модифицирање на гасот, односно 

зголемување на уделот на јаглерод диоксид 

или намалување на уделот на кислород се 

анализирани на првиот, петтиот, десеттиот и 

четиринаесеттиот ден од чувањето. Јаглерод 

диоксдот и кислородот се анализирани со 

помош на гасен хроматограф (Model Fisher 

Hamilton) со хелиум како гас носач. 

Примерокот од МАР пакувањето е 

инјектиран со помош на шприц со волумен 

од 10 ml. Состав е пресметан со користење 

на податоци за површината под пикот од 

стандардните криви добиени со референтен 

гас како 10,47% CO2 и 9,6% О2. 

 

Резултати и дискусија 

Целта на складирање на производите при 

МАР пакување е да се зголеми рокот на 

траење, а со тоа да се продолжи периодот на 
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достапност на свежо набавените производи 

со помош на менување на волуменскиот 

удел на атмосферските гасови коишто го 

опкружуваат производот. Рокот на траење 

на броколите во различни услови на 

складирање во ова истражување е оценет со 

помош на различни физиолошки параметри 

и параметри за квалитет.  

 

Удел на CO2 и O2 за време на чувањето 

Почетниот удел на јаглерод диоксид и 

кислород во текот на експерименот се 

намалуваат. Тие се мерени во петтиот, 

десеттиот и четиринаесеттиот ден од 

складирањето (график 1). Промената на СО2 

во МАР пакувањето е забележана во три 

различни фази. Најпрво има намалување на 

уделот на СО2, а потоа доаѓа до негово 

зголемување кон крајот од чувањето 

(график 1). Првичниот пад на уделот се 

должи на намалување на брзината на 

дишење на броколите на ниска температура. 

Фазата на стабилизација во којашто нема 

промени во уделот е постигната како 

резултат на дифузијата низ материјалот за 

пакување од една страна, и дишењето на 

броколите од друга. Зголемувањето на 

уделот на СО2 на крајот од МАР пакувањето 

се должи на зголемувањето на брзината на 

дишење при зголемена температура за време 

на испитувањето (Ballantyne, 1989). 

Почетниот удел на јаглерод диоксид и 

кислород во текот на експерименот се 

намалуваат. Тие се мерени во петтиот, 

десеттиот и четиринаесеттиот ден од 

складирањето.

 

 
График 1. Збогатување на МАР пакувањето со јаглерод диоксид, 1-макроперфорирана кеса, 2-

микроперфорирана кеса, 3-комерцијална кеса, 4-контролна кеса 

 

Уделот на кислород се намалува речиси 

постојано од почетниот до крајниот период 

на чување. Просечниот удел на кислород 

добиен на крајот од периодот на чување 

изнесува 18%, 29%, 13%, 17% и 6,72% при 

макро услови, а при мирко услови е 

прикажан на графикот 2. Намалувањето на 

уделот на кислород во текот на периодот на 

складирање е поради потрошувачката на 

кислород од страна на броколите за време на 

дишењето. 
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График 2. Искористување на кислород при МАР пакувањето, 1-макроперфорирана кеса, 2-

микроперфорирана кеса, 3-комерцијална кеса, 4-контролна кеса 

 

Физиолошки промени за време на 

складирањето 

Физиолошките параметри односно 

физиолошкото губење на тежина и 

создавањето на етилен се забележани во 

текот на времето на складирање.  

Физиолошки загуби на тежина (PLW) 

Напорите за зголемување на рокот на 

траење на броколите по бербата треба да 

започне со намалување на физиолошките 

загуби на масата. Загубите во текот на 

складирањето се прикажани на графикот 3. 

Без оглед на тоа кој третман ќе се примени, 

складираните броколи резултираат со 

зголемено физиолошко губење на масата со 

зголемување на периодот на складирање. 

 

 
График 3. Промени во физиолишките загуби на тежина, 1-макроперфорирана кеса, 2-микроперфорирана 

кеса, 3-комерцијална кеса, 4-контролна кеса 

 

Губењето на тежината кај контролната 

брокула (складирана во атмосфера на 

воздух) нагло се зголемува во текот на 

складирањето, а  четиринаесет дена од 

чувањето крајната вредност изнесува 

23,48%. Физиолошкото губење на тежината 

кај броколите спакувани во комерцијална 

кеса, микроперфорирани кеси и 

макроперфорирани кеси изнесува 0,63%, 

0,74% и 1,71%, соодветно. 

Ова губење на тежината се должи на 

општата загуба на вода (делумно сушење на 
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броколите) за време на складирањето. 

Ефектот на МАР врз намалување на 

губењето на тежината се должи на тоа што 

MAP ја ограничува дифузијата на водната 

пареа од пластични филмови. Како резултат 

на тоа се генерира притисок на водна пареа 

во внатрешноста на пакувањето, што повеќе 

се забележува кај филмовите кај кои 

пропустливоста е намалена. Ова е 

стандарден ефект од употребата на МАР и е 

забележан кај широк спектар на овошје и 

зеленчук, како краставица, цреша и трпезно 

грозје (Kappel, 2002; Serrano, 2003). 

Образување на етилен 

Образуваниот етилен во МАР пакувањето е 

определен со користење на гасен 

хроматограф, пришто добиените 

вредностите се помали од 0,5 ppm. 

Промените во образувањето на етилен во 

текот на периодот на чување во различни 

материјали за пакување е прикажан на 

графикот 4. Најголем удел на етилен е 

забележан кај броколи спакувани во 

комерцијален кеса, а потоа во микро и макро 

перфорираните кеси. Ова зголемување на 

концентрацијата на етилен во 

комерцијалните кеси е како резултат на тоа 

што тие имаат помали пори во споредба со 

микро и макро кесите. 

 
График 4. Образување на етилен во МАР кеси: 1-макроперфорирана кеса, 2-микроперфорирана кеса, 3-

комерцијална кеса, 4-контролна кеса 

 

Параметри за квалитет 

Параметрите за квалитет во крајна линија 

одлучуваат за прифаќање на производот. 

Како параметри на квалитет се оценуваат 

промената во бојата, нивното распаѓање за 

време на чувањето, цврстината, како и 

нивната прифатливост. 

Промена на бојата  

Промените во бојата на броколите се 

прикажани на слика 1 (а и б) од каде што 

може да се види дека бојата се менува од 

зелена во жолта до крајот на 

четиринаесеттиот ден од складирањето. 

Прогресивната промена во индексот на 

бојата е прикажан на график 5. 
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Слика 1. MAP пакувани броколи по четиринаесет дена складирање 

 
 

График 5.  Промена на боја кај МАР складирани броколи: 1-макроперфорирана кеса, 2-

микроперфорирана кеса, 3-комерцијална кеса, 4-контролна кеса 

 

Од слика 1 и график 5 може да се забележи 

дека броколите спакувани во микро 

перфорирана кеса и комерцијално 

спакуваните броколи најдолго ја задржуваат 

зелената боја карактеристична за свежо 

набрани броколи, односно кај нив 

промената на бојата од зелена во жолта се 

одвива побавно. Тоа ни покажува дека овој 

начин на чување овозможува продолжување 

на рокот на траење на свежите броколи.  

Распаѓање за време на чувањето 

Од слика 1 може да се види дека ниту една 

од броколите складирани на сите четири 

начини (макроперфорирана кеса, 

микроперфорирана кеса, комерцијална кеса  

и контролна кеса) не се распаднала, 

најверојатно поради ниската температура на 

чување. 
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График 6.  Промена на цврстината кај МАР складирани броколи: 1-макроперфорирана кеса, 2-

микроперфорирана кеса, 3-комерцијална кеса, 4-контролна кеса 

Цврстина на броколите 

Со текот на времето цврстината на 

броколите се намалува. Оценката е 

направена според соодветна скала со бројни 

вредности: цврсти (1), средно-цврсти (2) и 

меки (3). Постепеното намалување на 

цврстината на броколите за време на MAP 

складирањето е дадено на график 6. 

Од графикот 5 се гледа дека индексот на 

цврстина има помала вредност кај 

броколите коишто се чуваат во 

микроперфорирани кеси и во комерцијални 

кеси, најверојатно заради поголемата 

влажност на атмосферата околу броколите 

внатре во пакувањето. Кај овие материјали 

за пакување размената на влага во и надвор 

од пакувањето е помалку изразена. 

 

Општа прифатливост на броколите 

Конечниот квалитет што го имаат броколите 

по одреден период на чување треба да ги 

задоволи барањата на потрошувачите. Ако 

бојата, вкусот, текстурата и вкупната 

прифатливост на складираните броколи е 

споредлива со свежи броколи коишто се 

достапни на пазарот, тогаш тие што се 

чуваат може да се сметаат за прифатливи. На 

графикот 7 е прикажана општата 

прифатливост на броколите. 

 

 

 
 График 7.  Оценка за прифатливост кај МАР складирани броколи: 1-макроперфорирана кеса, 2-

микроперфорирана кеса, 3-комерцијална кеса, 4-контролна кеса 
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Генерално може да се заклучи дека 

прифатливоста на броколите се намалува со 

зголемување на времето на чување. Најдено 

е дека вкупната прифатливост е најдобра за 

комерцијано пакуваните броколи, понатаму 

следат броколите пакувани во 

микроперфориани кеси, па броколите 

пакувани во макроперфорина кеси и на крај 

тие што се пакувани во контролни кеси. 

Овие резултати се во согласност и со 

промените во бојата, цврстината, свежината 

и текстурата на броколите за време на 

чувањето. 

 

Заклучок 

Пакување во модифицирана атмосфера 

претставува докажан рецепт за зачувување 

на производите и продолжување на нивниот 

рок на траење. Денес, ниту еден друг метод 

не може да понуди толкави предности за 

зачувување на квалитетот и продолжување 

на рокот на траење во модифицирана 

атмосфера. Технологијата на пакување во 

модифицирана атмосфера ги задржува 

органолептичките својства на производите 

подолго време. Освен тоа, МАР технологија 

е евтина, бидејќи трошоците за опрема, 

материјал за пакување и гасовите можат да 

се сведат на минимум, додека пак, 

машините за пакување можат да се користат 

за повеќе различни производи, односно 

можат да се употребуваат повеќе пати во 

различни сезони. 

MAP како ненадмината технологија за 

пакување во 21 век, ја наоѓа својата примена 

кај речиси голем број на производи како што 

се: месо и преработки од месо, риба и 

мориски плодови, јајца, млеко и млечни 

производи, леб и пекарски производи, 

овошје и зеленчук, чипс, кафе и др. MAP 

претставува ефикасен начин кој го 

продолжува рокот на траење на броколи без 

да се намали нивниот квалитет, а притоа е 

ефтина техника . 

Следени се промените кај броколите во 

период од 14 дена, притоа 10 дена се чувани 

на температура од 1,5 oC, 2 дена на 

температура од 17oC и 2 дена на температура 

од 20 oC. Свежо набраните броколи се 

чувани при три различни услови на MAP 

пакување (макроперфорирани кеси, 

микроперфорирани кеси и комерцијални 

кеси) и вообичаена атмосфера како 

контролна. Промените во модифицираната 

атмосфера во пакувањето (јаглерод диоксид, 

кислород и етилен), параметрите за квалитет 

и физиолошките промени на броколите се 

следени во петтиот, десеттиот и 

четиринаесеттиот ден. Како параметри на 

квалитет се оценувани промената во бојата, 

нивното распаѓање за време на чувањето, 

цврстината, како и прифатливоста на 

броколите за консумација. Од добиените 

резултати може да се заклучи дека: 

 Зголемувањето на уделот на СО2 на 

крајот од МАР пакувањето се должи 

на зголемувањето на брзината на 

дишење при зголемена температура 

за време на испитувањето. 

 Уделот на кислород се намалува 

речиси постојано од почетниот до 

крајниот период на чување. 

 Кај сите начини на чување кај 

броколите се забележува зголемено 

физиолошко губење на масата со 

зголемување на периодот за 

складирање. 

 Најголем удел на етилен е забележан 

кај броколи спакувани во 

комерцијална кеса, а потоа во 

микроперфорираните и 

макроперфорираните 

перфорираните кеси, најверојатно 

како резултат на различната 

големина на порите. 

 Броколите спакувани во 

микроперфорирана кеса и 

комерцијално спакуваните броколи 

најдолго ја задржуваат зелената боја 

карактеристична за свежо набрани 

броколи. 

 Ниту една од броколите складирани 

на сите четири начини не е 

распадната, најверојатно поради 

ниската температура на чување. 

 Индексот на цврстина има помала 

вредност кај броколите кои се чуваат 

во микроперфорирани и  

комерцијални кеси, најверојатно 

како резултат на тоа што кај нив 

размената на влага во и надвор од 

пакувањето е помалку изразена. 

 Прифатливоста на броколите се 

намалува со зголемување на времето 

на чување 

 Броколите чувани во МАР покажаа 

значително поголем рок на траење 

во споредба со тие што се чувани 
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при атмосферски услови (собна 

температура).  
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Апстракт 

Бруцелозата е заразна болест на домашните животни и човекот предизвикана од повеќе видови 

бактерии од родот Brucella. Болеста претставува сериозна јавна здравствена опасност. 

Преваленцијата на болеста бруцелоза кај овците и козите во Република Македонија во 

периодот пред 2008 година, односно пред воведувањето на мерката вакцинација имала тренд на 

зголемување (2,25% во 2005 година - 6,51% во 2007 година). Од 2008 година, по воведувањето 

на мерката вакцинација на овците и козите, преваленцијата на бруцелозата бележи 

континуирано намалување (0,03 до 0,1%). Бруцелозата кај луѓето во Република Македонија, во 

епидемиска форма, за прв пат била регистрирана во 1980 година а највисока преваленција на 

болеста е евидентирана во 1992 година. Најголема преваленција на бруцелоза кај луѓето е 

регистрирана во општините Радовиш (7,88%) и во Валандово (3,99%), во општините Велес, 

Гевгелија, Кавадарци, Прилеп, Струмица, Штип и Тетово таа изнесувала од 0,96 до 1,57%, 

додека во останатите општини преваленцијата на болеста  била пониска (0,30 – 0,57%). 

Сузбивањето на бруцелозата е законски регулирано со  Програма за сузбивање и искоренување 

на болеста бруцелоза кај овците и козите (Службен весник на Р.М бр. 46/10 и 108/14). 

Животните болни од бруцелоза може да се заколат во санитарни кланици кои мора да ги 

исполнуваат општите и посебните барања согласно законските и подзаконските регулативи во 

Република Македонија, а кои се однесуваат на безбедноста на храната за исхрана на луѓето. 

Процентот на заклани овци и кози во однос на потврдените случаи се движи од 62,64% во 2006 

година до 132,27% во 2014 година. Месото од заклани заболени овци и кози, кое служи како 

суровина за добивање на производи од месо, задолжително се подложува на термичка 

обработка. Производи кои најчесто се добиваат од животните заболени од бруцелоза се некои 

видови се виршли и салами. Ваквите производи подлежат на строга контрола при целиот 

производен процес и истите се безбедни за конзумирање од страна на луѓето. 

Клучни зборови: бруцелоза, овци и кози, санитарни кланици 

 

Вовед 

Бруцелозата е заразна болест на домашните 

животни и човекот, која претставува 

сериозна јавна здравствена опасност. 

Болеста за прв пат се споменува во Стара 

Грција, од Хипократ кој ја нарекол морска 

треска. Оваа болест се јавува во многу 

делови од светот. Во текот на 19 век, 

бруцелозата била позната како „малтешка 

треска“. Таа се јавувала во ендемична 

форма, при што, најчесто заболувале луѓе 

кои конзумирале млеко или биле во близок 

контакт со кози заболени од бруцелоза 

(Doganay и Aygen, 2003). Според 

официјаните податоци, бруцелозата во 

Република Македонија прв пат е 

регистрирана во 1962 година. Во 

епидемиолошка форма, болеста се јавува во 

1980 година кога Македонија станува 

ендемско подрачје на бруцелозата (Donev и 

сор., 2010). Бројот на заболени лица од оваа 

болест почнувајќи од 1992 година во 

континуитет се намалува. Бруцелозата има 

големо епидемиолошко и економско 

значење. Оваа болест кај луѓето 

предизвикува сериозно нарушување на 

здравјето кое може да доведе до траен  

инвалидитет. Заболените лица треба да се 

хоспитализираат, а лекувањето е 

долготрајно сo можност за појава на 

рецидиви и реинфекции. 

Бруцелозата не претставува само 

медицински туку и социо–економски 

проблем. Економското значење на болеста 

се огледа во загубите во добиточниот фонд, 

односно убивањето и нештетното 

отстранување на заболените грла како 

директна штета. Освен тоа, лекувањето, 

отсуството од работа, како и долготрајниот 

реконвалесцентен период на заболените 

луѓе, исто така, придонесува за 

зголемување на економските загуби 
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(McDermott и сор., 2013). Со оглед на 

фактот дека Република Македонија 

географски е во медитеранскиот регион, 

каде постојат погодни услови за појава и 

ширење на бруцелозата, неминовно се 

наметнува како сериозен проблем на 

јавното здравје на населението и животните 

(Taleski и сор., 2002). Затоа, покрај мерките 

за навремено откривање на болните 

животни, во изминатиот период во 

Република Македонија е воведена мерката 

вакцинација на ситниот добиток. 

 

Материјал и Методи 

Епизоотиолошките податоци за појавата на 

болеста бруцелоза кај малите преживни 

животни беа земени од службената 

евиденција на Агенцијата за храна и 

ветеринарство на Република Македонија 

(АХВ). Епизоотиолошките податоци беа 

достапни за периодот од 2005 - 2014 

година. Податоците добиени од АХВ 

вклучуваа: 

 вкупен број на мали преживни 

животни (овци и кози) по години, 

од кој биле земени примероци крв и 

тестирани на присуство на антигени 

на B. melitensis со помош на 

серолошката реакција на 

аглутинација; 

 вкупен број на позитивни 

(заболени) мали преживни животни 

(овци и кози) по години, зависно од 

резултатот добиен лабораториски 

со помош на серолошката реакција 

на аглутинација; 

 вкупен број на мали преживни 

животни кои биле вакцинирани 

против B. melitensis по години, 

започнувајќи од 2008 година кога за 

прв пат започна вакцинацијата на 

животните против B. melitensis во 

Република Македонија; 

 преваленција на бруцелозата кај 

малите преживни животни (овци и 

кози) по години, за периодот 2005 - 

2014 година; 

Епидемиолошките податоци за појавата на 

бруцелозата кај луѓето беа земени од 

службената евиденција на Центарот за 

јавно здравје на Република Mакедонија 

(ЦЈЗ). Епидемиолошките податоци за 

состојбата со појавата на болеста бруцелоза 

кај луѓето беа достапни за пеиродот 1980 - 

2009 година. Податоците добиени од ЦЈЗ 

вклучуваа: 

 епидемиолошката состојба со 

појавата на болеста бруцелоза кај 

луѓето во Република Македонија по 

општини, за периодот 1980 – 2009 

година. Податоците вклучуваа број 

на регистрирани случаи на 

бруцелоза кај луѓето и преваленција 

на бруцелозата по општини како и 

на целата територија на Република 

Македонија; 

 преваленција на бруцелозата во 

урбаните и руралните средини на 

Република Македонија; 

 преваленција на бруцелозата 

зависно од возраста на 

популацијата и полот; 

 преваленција на бруцелозата 

зависно од сезоната кога се 

регистрирани случаите на заболени 

луѓе. 

Можностите за нештетно искористување на 

животните заболени од бруцелоза беа 

следени во санитарна кланица 

локализирана во општина Радовиш. 

Притоа, беа евалуирани општите и 

посебните услови кои мора да ги 

исполнуваат операторите за храна кои од 

АХВ имаат добиено специјални 

овластувања да извршуваат улога на 

санитарни кланици. Во текот на 

истражувањето беше следен процесот на 

прием и колење на малите преживни 

животни (овци и кози) заболени од 

бруцелоза. Согласно службената 

евиденција која ја води санитарната 

кланица беше евалуирана следливоста и 

контролата на технологијата за добивање 

суровина при нештетно искористување на 

малите преживни животни заболени од 

бруцелоза од моментот на лабораториската 

потврда на болеста, одземањето на 

заболените животни, натоварот и 

транспортот до санитарната кланица, 

приемот и истоварот во санитарната 

кланица, сместувањето во добиточното 

депо, колењето, дерењето, евисцерацијата 

на внатрешните органи, натамошниот 

третман на месото и органите од болните 

животни кои се декларираат како условно 

употребливи за исхрана на луѓето. 

 

Резултати и дискусија 
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Добиените резултати од направената 

анализа на податоците за 

епизоотиолошката состојба со болеста 

бруцелоза кај овците и козите во Република 

Македонија добиенио од АХВ на 

Република Македонија, за периодот 2005-

2014 година се прикажани во Табела 1. 

 
Табела 1: Преглед на епизоотиолошката состојба со бруцелозата кај овци и кози во Република 

Македонија за периодот 2005-2014 година (податоци од АХВ на РМ) 

  

Година 

Период на невакцинирање на 

добитокот 
Период на вакцинација 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вкупно 

тестирани грла 
583932 594279 291536 626748 653863 422752 362662 312073 346947 362828 

Позитивни грла 13141 13493 18978 16052 11256 2865 1312 112 338 347 

Вакцинирани 

грла 
0 0 0 217106 151983 226219 124258 145134 138683 124765 

Преваленција 

(%) 
2,25 2,27 6,51 2,56 1,72 0,68 0,36 0,03 0,1 0,09 

 

Според прикажаните резултати во Табела 1, 

појавата на бруцелозата кај овците и козите 

во периодот пред воведувањето на мерката 

вакцинација, бележи тренд на зголемување 

при што преваленцијата од 2,25% во 2005 

година се зголемила на 6,51% во 2007 

година. Во периодот од 2008 година, кога 

во Република Македонија се отпочна со 

вакцинација на овците и козите, 

преваленцијата на бруцелозата бележи 

континуирано намалување. Така, во 2008 

година таа изнесувала 2,56% и во 

континуитет се намалува до 2012 година 

(0,03%). Потоа, во 2013 и 2014 година се 

забележува мало зголемување на 

преваленцијата (0,1% односно 0,09%), но 

сепак е на многу пониско ниво во споредба 

со преваленцијата на болеста пред 

воведувањето на мерката вакцинација. 

Епидемиолошка состојба со бруцелозата 

во Република Македонија 

Бруцелозата кај луѓето во Република 

Македонија, во епидемиска форма, за прв 

пат била регистрирана во 1980 година, и тоа 

во Битола (102 случаи), Неготино (5 случаи) 

и во Кавадарци (3 случаи). Во наредните 

две години биле пријавени нови случаи на 

заболени лица, при што најголем број 

заболени лица биле регистрирани на 

територијата на општина Битола (112 

случаи во 1981 и 36 случаи во 1982 година). 

Од 1984 година, бројот на заболени лица, 

како и бројот на општини и населени места 

во Република Македонија каде е потврдена 

бруцелозата кај луѓето е во постојан и 

значителен пораст. Така, болеста бруцелоза 

својот врв го достигнува во 1992 година 

кога во 22 општини со вкупно 177 населени 

места биле регистрирани вкупно 922 

заболени лица. 

Во периодот од 1993 до 1997 година бројот 

на заболени луѓе од бруцелоза варира. Веќе 

од 1998 година па се до 2011 година 

појавата на болеста бележи тренд на 

опаѓање. Позначителен намалување на 

бројот на регистрирани заболени лица е 

забележан во периодот од 2007 до 2011 

година. Во просек во овој период биле 

регистрирани по 284 заболени лица. 

Во табела 5 се прикажани добиените 

податоци за епидемиолошката состојба со 

бруцелозата кај луѓето во Република 

Македонија по општини, за периодот 1980 – 

2009 година. 
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Табела 2. Преглед на епидемиолошката состојба со бруцелозата во Република Македонија за периодот 

1980-2009 година (податоци од ЦЈЗ на РМ) 

Општина 
Вкупна популација според 

пописот од 2002 година 

Вкупно заболени 

лица  
Преваленција (%)  

Битола 95385 488 0,51 

Кичево 30138 171 0,57 

Велес 55108 690 1,25 

Гевгелија 22988 285 1,24 

Кавадарци 38741 448 1,16 
Куманово 105484 493 0,47 

Охрид 55749 253 0,45 

Прилеп 76768 986 1,28 

Струмица 54676 858 1,57 

Валандово 11890 475 3,99 

Тетово 86580 831 0,96 

Штип 47796 529 1,11 

Скопје 506928 1532 0,3 

Струга 63376 229 0,36 

Радовиш 28244 2226 7,88 

Р. Македонија 2022547 11451 0,57 

 

Мерки за превенција и сузбивање на 

бруцелозата во Република Македонија 

Агенцијата за храна и ветеринарство на 

Република Македонија има утврдена 

Програма за сузбивање и искоренување на 

болеста бруцелоза кај овците и козите 

(АХВ, 2014) која зависно од условите и 

состојбите на терен постојано се ревидира и 

носи во форма на „Годишна наредба“ за 

спречување и сузбивање на особено 

опасните заразни болести. Оваа програма 

предвидува примена на различни мерки за 

нејзина контрола, како што се: тестирање на 

добитокот, колење на заболениот добиток 

(порано се вршеше убивање и нештетно 

отстранување на заболените грла – stamping 

out) и од 2008 година примена на мерката 

на вакцинација на подмладокот против 

бруцелоза. Според првичните резултати 

бројот на заболени животни во 2009 година 

во однос на бројот на бруцелозни животни 

во 2007 година бил намален за 40%. 

(Трајчев и Наков, 2010). 

Во однос на заштитата на населението од 

болеста бруцелоза, Министерството за 

здравство има соодветна Програмата за 

спречување и сузбивање на бруцелозата кај 

луѓето на територијата на Република 

Македонија (ИЈЗ, 2010). Основни цели на 

оваа програма се: 

 

 намалување на инциденцијата на 

бруцелозата кај луѓето; 

 спречување на појава на 

компликации и инвалидитет кај 

заболените лица од бруцелоза; 

 спречување на појава на рецидиви; 

 намалување на стапката на 

смртност; 

 микробиолошка потврда на секој 

сомнителен случај; 

 континуирана медицинска 

едукација, обновување на знаењата 

на здравствените работници и 

 информираност и здравствена 

едукација за ова заболување, како 

на општата популација така и на 

професионално експонираните лица 

(Собрание на РМ, 2012). 

 

Анализа на податоците за заклани 

животни заболени од бруцелоза во 

Република Македонија за периодот 2005-

2014 година 

Во Табела 3 се прикажани податоците за 

бројот на лабораториски потврдени случаи 

на овци и кози заболени од бруцелоза и 

бројот на заклани заолени животни за 

периодот од 2005 до 2014 година. 
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Табела 3. Санитарно заклани овци и кози заболени од бруцелоза (АХВ на РМ) 

Година 
Број на позитивни овци и 

кози 

Број на заклани овци и 

кози 

% на заклани заболени 

животни 

2005 13 141 975 74,19 

2006 13 493 8 453 62,64 

2007 18 978 13 016 68,58 

2008 16 052 14 659 91,32 

2009 11 256 11 757 104,45 

2010 2 865 3 629 126,66 

2011 1 312 1 281 97,63 

2012 112 91 81,25 

2013 338 415 122,78 

2014 347 459 132,27 

 

Според податоците од Табелата, најголем 

број на санитарно заклани овци и кози 

заболени од бруцелоза е регистриран до 

почетокот на спроведувањето на мерката 

вакцинација, односно заклучно со 2008 

година. Со оглед на фактот што од таа 

година се започна со вакцинација на 

подмладокот на овците и козите, 

забележително е намалувањето на 

позитивни животни, а согласно на тоа и на 

заклани заболени овци и кози. Од 

прикажаните податоци, произлегува дека 

процентот на заклани овци и кози во однос 

на потврдените случаи се движи од 62,64% 

во 2006 година до 132,27% во 2014 година. 

Поголемиот процент на заклани животни во 

однос на потврдените случаи на бруцелоза 

се должи пред се на законските регулативи 

според кои во стада каде се заболени повеќе 

од 20% од животните се колат сите грла во 

стадото. 

Можностите за производство на храна за 

исхрана на луѓето од животни заболени од 

бруцелоза е процес на добивање на 

производи кои се користат за исхрана на 

луѓето. Месото кое служи како суровина за 

добивање на вакви производи се подложува 

на термичка обработка, минимум на 

температура на пастеризација. Бактериите 

од родот Brucella не се отпорни на 

повисоки температури, како што се на 

пример условите на пастеризација. 

Производи кои најчесто се добиваат од 

животните заболени од бруцелоза се некои 

видови се виршли и салами. Ваквите 

производи подлежат на строга контрола при 

целиот производен процес и истите се 

безбедни за конзумирање од страна на 

луѓето. 

 

 

Заклучок 
Врз основа на направените истражувања 

може да се изведат следните заклучоци: 

• Преваленцијата на болеста 

бруцелоза кај овците и козите во 

Република Македонија во периодот 

пред 2008 година, односно пред 

воведувањето на мерката 

вакцинација имала тренд на 

зголемување (2,25% во 2005 година 

- 6,51% во 2007 година). Од 2008 

година, по воведувањето на мерката 

вакцинација на овците и козите, 

преваленцијата на бруцелозата 

бележи континуирано намалување 

(0,03 до 0,1%); 

• Бруцелозата кај луѓето во 

Република Македонија, во 

епидемиска форма за прв пат била 

регистрирана во 1980 година, а 

највисока преваленција на болеста е 

евидентирана во 1992 година. 

Преваленцијата на бруцелозата кај 

луѓето од 1998 година до 2011 

година бележи тренд на 

континуирано опаѓање, при што 

најизразено намалување е 

забележано во периодот од 2007 до 

2011 година; 

• Животните болни од бруцелоза 

може да се заколат во санитарни 

кланици кои мора да ги исполнуваат 

општите и посебните барања 

согласно законските и 

подзаконските регулативи во 

Република Македонија; 

• Процентот на заклани овци и кози 

во однос на потврдените случаи се 

движи од 62,64% во 2006 година до 

132,27% во 2014 година; 



43                                                                                                                                                                              Мики Димов 

__________________________________________________________________________________ 

JAFES, Vol 65, (2015) 

• Месото од заклани заболени овци и 

кози, кое служи како суровина за 

добивање на производи од месо, се 

подложува на термичка обработка, 

минимум на температура на 

пастеризација;  

• Производи кои најчесто се добиваат 

од животните заболени од 

бруцелоза се некои видови се 

виршли и салами. Ваквите 

производи подлежат на строга 

контрола при целиот производен 

процес и истите се безбедни за 

конзумирање од страна на луѓето. 
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Аптракт 

Испитувано е влијанието на плодноста на почвата врз хемискот состав на листовите кај две сорти 

винова лоза: кардинал и афус али одгледувани во услови на тиквешкото виногорје. Испитувањата 

се вршени во текот на 2013 година. Во ноември 2012 година за исхрана на двете сорти винова лоза 

употребено е арско ѓубриво во количина од 20 тони на хектар. Почвените проби беа земени после 

бербата одделно за секоја сорта. Почвените проби беа земени на длабочина од  0-20cm, 20-40 cm, 

40-60 cm и 60-80cm. Лисните проби беа земени пред бербата. За анализа беа користени долните 

листови наспроти првиот грозд земени од сите страни на виновата лоза. 

Утврдено е дека со подобра почвена плодност се карактеризираат почвените проби под сортата 

кардинал. Кај почвените проби под сортата кардинал просечната содржина на испитуваните 

елементи изнесува: 6,6 mg/100g почва достапен азот, 14,42mg/100g почва достапен фосфор 25,70 

mg/100g. почва  калиум и 1,41% хумус. 

Во лисните проби од сортата кардинал констатирана е повисока содржина на макробиогените 

елементи азот (2,17%), фосфор (1,80%) и калиум (1,30%), а во споредба со лисните проби од 

сортата афус али. 

Повисока содржина на калциум (3,50%) и магнезиум (0,70%) утврдена е во лисните проби од 

сортата афус али во споредба со лисните проби од сортата кардинал. 

 

Клучни зборови: плодност на почвата, лисни проби, винова лоза 

   

Вовед 

За нормален развој на виновата лоза, за 

редовно плодоносење и добивање високи, 

стабилни приноси и квалитетно грозје, 

неопходни се одредени услови од 

надворешната средина. 

Почвата како еколошки фактор има директно 

или индиректно влијание врз животните 

функции на виновата лоза. Таа претставува 

средина за развој, потпора за зацврстување, 

извор на минерална храна за виновата лоза, 

како и регулатор на воздушниот и топлински 

режим. Почвените услови влијаат врз 

квалитетот на грозјето за консумација во 

свежа состојба и како суровина вза 

преработка.  

Растресити, длабоки, слабо кисели и слабо 

алкални почви кои лесно се загреваат, со 

добра аерација, обезбедени со доволно 

количество вода и хранливи материи 

одгоараат за одгледување на виновата лоза. 

Според проучувањето на Поповски (cit. po  

Pemovski 1981 god.) во Р.Македонија 77,05% 

од лозовите насади се подигнати на 

делувијални почви, сироземи рензини, 

смолници и циментна почва. Во еден ист 

лозарски реон, а на разни почви, виновата 

лоза дава различни приноси и квалитет на 

грозје. (Likul  1985) 

Виновата лоза од надворешната средина 

апсорбира голем број неопходни хранливи 

елементи за одвивањето на своите 

физиолошко биохемиски процеси (Mengel 

2002, Avramov 1999). Од воздухот таа 

користи јаглероден диоксид и кислород, а од 

почвата вода и растворени минарални 

материи. За правилен развој на виновата лоза 

потребни се многубројни хранливи елементи 

во различни количини, поделени во две 

mailto:milenkovska_s@hotmail.com
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основни групи: макроелементи N, P, K, Ca, 

Mg, S и микроелементи Fе, Mn, Cu, Zn, B и 

Mo (Miklauzić, 1989 Bhargava et al 2001). 

Овие елементи имаат значајна улога во 

физиолошките процеси, развојот и 

квалитетот на виновата лоза (Sala и Blidariu, 

2012) 

Од плодноста на почвата во голема мера 

зависи хемискиот состав на листовите од 

винова лоза. 

Кај почвите со поголема плодност постои 

поголем интензитет на искористување на 

основните хранливи елементи како и нивна 

концентрација и распределба во органите на 

виновата лоза.   

Хемискиот состав на листовите  е променлив, 

а застапеноста на одделните хранливи 

елементи зависи од фазата на земање на 

лисни проби, сортата, употребата на ѓубрива, 

како и условите на одгледување на виновата 

лоза. (Bhargava et al 1988, El-Fouly et al1982) 

Целта на нашите испитувања беше да се 

утврди влијанието на плодноста на почвата 

врз хемискиот состав на листовите кај две 

сорти винова лоза кардинал и афус али 

одгледувани во услови на тиквешкото 

виногорје. 

 

Материјал и метод на работа 

Испитувањата беа изведени во лозов насад во 

тиквешкото виногорје. Во анализите беа 

вклучени две сорти винова лоза: кардинал и 

афус али. 

За определување на плодноста на почвата 

земени се почвени проби после бербата. 

Почвените проби земени се со сонда на 

длабочина од 0-20cm, 20-40cm, 40-60cm и60-

80cm. 

Во лабораториски услови истите се доведени 

до воздушна сува состојба и подготвени за 

агрохемиска анализа. 

Во почвените проби анализирани се следните 

параметри: 

 рН реакција определена 

потенциометриски со рН метар ( 

Bogdanovic M,et al.., 1996) 

 Содржина на леснo достапен азот-

определен по метод на Tјурин и 

Kононова 

 Содржина на лесно достапен фосфор-

определен по AL метод и отчитување 

на спектрфотометар(Bogdanović М, et 

al..,  1996) 

 Содржина на лесно достапен калиум- 

определен по AL метод и отчитување 

на спектарфотометар(Bogdanović М, 

et al .., 1996) 

 Содржина на хумус - opredelena по 

перманганатна метода на 

Kotzman(Bogdanović  М, et al..,  1996) 

 Содржина на карбонати oпределена 

со Schaiblerov калциметар 

(Bogdanović М, et al..,  1996) 

Пред бербата земени беа лисни проби 

одделно за двете сорти со цел за утврдување 

на нивниот хемиски состав. За анализа ги 

користевме долните листови наспроти 

првиот грозд земен од сите страни на 

виновата лоза. 

Во лабораториски услови лисните проби беа 

миени со 0,05% раствор од НСL, плакнети со 

дестилирана вода, потоа сушени на собна 

температура. Со мелење во електричен млин 

беа доведени во прав и подготвени за 

анализа. 

Со хемиска анализа во лисните проби беа 

определени следните параметри: 

- содржина на азот определена со 

Кјелдал метод (Saric со сор. 1989) 

- содржина на фосфор ( Р2О5 ) 

определен со примена на атомска 

емисиона спектрометрија со 

индуктивно спрегната плазма ( ICP - 

AEC ); (Sarić со сор., 1989); 

- содржина на калиум ( К2О ) 

определен преку спалување на 

материјалот со концентрирана H2SО4 

и негово определување со 

пламенфотометар(Saric со сор. 1989); 

- содржина на калциум ( Са ) 

определен со примена на атомска 

емисиона спектрометрија 

- со индуктивно спрегната плазма ( ICP 

- AEC ); (Sarić со сор., 1989); 

- содржина на магнезиум ( Mg ) 

определен со примена на атомска; 

емисиона спектрометрија со 

индуктивно спрегната плазма ( ICP - 

AEC ); (Sarić со сор., 1989); 
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Резултати и дискусија 

Во интензивното и современо лозарско 

производство почвените услови се значајни 

за добивање  високи, квалитетни и 

рентабилни приноси.(Burić 1985) 

Од содржината на основните макробиогени 

елементи во почвата зависи и нивната 

концентрација во листовите. 

Во таб.1 дадени се резултатите за плодноста 

на почвата под лозови насади од сортите 

кардинал и афус али. 

Табела 1. Плодност на почвата 

                                                                           

Сорта 

Длабочина 

cm 

 

pH 

Достапни форми 

Mg/100g почва 
 

Хумус 

 

СаСО3 
H2O KCl N P2O5 K2O 

 

афус али 

0 -20 7,50 7,20 6,00 11,50 24,00 1,40 2,50 

20 -40   7,48 7,18 5,50 15,80 23,80 1,50 2,30 

40 -60 7,46 7,17 6,30 14,50 24,60 1,42 1,90 

60 - 80 7,40 7,18  4.10 9,00 23,00 1,23 1,85 

Просек 7,46 7.18 5.47 12.7 23.85 1.39 2,14 

Кардинал 

0 -20 7,50 7,23 7,10 16,00 27,00 1,70 2,60 

20 -40 7,40 7,28 7,00 17,00 25,80 1,60 2,40 

40 - 60 7,42 7,20 7,50 13,00 24,60 1,20 2,00 

60 - 80 7,35 7,22 5,00 11,70 25,40 1,15 1,35 

Просек 7,42 7.23 6.65 14.42 25.70 1.41 2,08 

  

Азотот е основен макробиоген 

конститутивен елемент. Во почвата се 

среќава во форма на органски и неоргански 

соединенија. Преку коренот виновата лоза го 

апсорбира азотот во NO3
- и NH4

+ форма. 

Нитратната форма на азот е достапна за 

директно апсорбирање, додека амоњачниот 

се апсорбира бавно и се трансформира преку 

процесот на нитрификација во NO3
- форма. 

Виновата лоза овој елемент го користи во 

текот на целата вегетација но динамиката и 

потребите на неговото усвојување се 

различни. Најинтензивно го користи пред 

цветањето и пред почетокот на зреењето. 

Азотот е еден од најзначајните 

мaкроелементи за формирањето на приносот 

и неговиот квалитет (Bergmann 1992;  

Robinson 1992). При негов недостаток се 

намалува вегетативниот пораст, а се 

зголемува генеративниот, резултирајќи со 

намален квалитет и квантитет на приносот 

(Nakalamic 2009). При недостиг на азот се 

нарушува синтезата на хлорофил и се јавува 

хлороза на листовите кои подоцна се сушат и 

опаѓаат, се намалува интензитетот на 

фотосинтезата и метаболизмот на 

белковините (Dzamić et al 2001 Jekic M et al 

1986). Азотот директно или индиректно  

влијае и врз отпорноста на растенијата на 

неповолните надворешни услови (особено на 

отпорноста на високи и ниски температури)  

и болести. (Busić et al 2002) 

Од презентираните податоци во табела 1 

може да се константира дека почвените 

проби под двете испитувани сорти се средно 

плодни со достапен азот. Просечната 

содржина на достапен азот на длабочина од 

0-80cm изнесува 6,65mg/100g почва кај 

сортата кардинал. 

По длабочина кај двете сорти највисока 

содржина на достапен азот има во почвениот 

слој од 40-60cm, кај сортата кардинал 

изнесува 7,50 mg/100g почва, а кај сортата 

афус али 6,30 mg/100g почва.  

Фосфорот е макробиоген елемент неопходно 

потребен за развојот на виновата лоза. Има 

голема физиолошка улога во процесите на 

дишење и фотосинтеза (Saciragic and Jekic 

1987)   

Главната асимилација на фосфорот виновата 

лоза ја има преку кореновиот систем. 

Најголема потреба за фосфор виновата лоза 
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има во првата половина на вегетацијата, во 

периодот на најголем пораст и развој на 

ластарите, при цветањето, оплодувањето и 

создавањето на гроздотПросечната содржина 

на овој елемент на длабочина од 0-80cm 

изнесува 14,42 mg/100g почва во почвените 

проби од сортата кардинал, а 12,70 mg/100g 

почва во почвените проби од афус али. 

Кај двете сорти највисока содржина на 

достапен фосфор има во почвениот слој од 

20-40cm и тоа 17,20 mg/100g почва во 

почвените проби од сортата кардинал, а 15,80 

mg/100g почва во почвените проби од 

сортата афус али. 

Според содржината на достапен фосфор во 

почвените проби кај двете сорти утврдивме 

средна плодност. 

Како и предходните два елементи така и 

калиумот има важна улога во многу животни 

процеси кај виновата лоза. Виновата лоза 

спаѓа во групата растенија кои усвојуваат 

голема количина на калиум. Од тука многу е 

значајно каква е плодноста на почвата со овој 

елемент, бидејќи почвата е основен извор за 

снабдување на органите на виновата лоза со 

калиум. 

Од добиените податоци може да се 

констатира добра плодност на почвата со 

достапен калиум кај двете испитувани сорти. 

Просечната содржина на достапен калиум на 

длабочина од 0-80 cm изнесува 25,70 mg/100g 

почва во почвените проби од сортата 

кардинал, а 23,85mg/100g почва во пробите 

од сортата афус али. Кај двете сорти 

највисока содржина на достапен калиум има 

во почвениот слој од 20-40cm и тоа 25,80 

mg/100g почва во почвените проби од 

сортата кардинал, а 23,80 mg/100g почва во 

почвените проби од сортата афус али. 

Според содржината на хумус, кој е важна 

органо-минерална материја, почвата кај двете 

сорти е слабо плодна. Неговата просечна 

содржина на длабочина од 0-80cm се движи 

од 1,39% во почвата кај сортата афус али до 

1,41% во почвата кај сортата кардинал. 

Според содржината на калциум карбонат 

почвените проби од двете сорти се слабо 

карбонатни (2,08%) кај сортата кардинал, а 

(2,14%) кај сортата афус али.   

Кај двете сорти винова лоза рН вредноста е 

неутрална и е поволна. 

Плодноста на почвата има големо влијание 

врз хемискиот состав на листовите од 

испитуваните сорти. 

 
Табела бр.2 Хемиски состав на листовите во % од сувата материја 

Сорта N%` P2O5% K2O% Ca% Mg% 

Кардинал 2,17 1,,80 1,30 2,40 0,58 

Афус али 1,90 1,50 1,27 3,50 0,70 

 

Од податоците во таб.2 може да се 

констатира дека во листовите од сортата 

винова лоза кардинал добиена е повисока 

содржина на азот (2,17%), фосфор (1,80%), и 

калиум (2,40%) во однос на листовите од 

сортата афус али. 

Повисоката содржина на макробиогените 

елементи во листовите од сортата кардинал е 

резултат на подобрата плодност на почвата 

со овие елементи. 

Содржината на калциум (3,50%) и магнезиум 

(0,70%) е повисока во листовите од сортата 

винова лоза афус али. 

  

Заклучок 

Од извршената агрохемиска анализа на 

плодноста на почвата за утврдување на 

нејзиното влијание врз хемискиот состав на 

листовите кај сортите винова лоза кариднал и 

афус али во услови на гевгелиското 

виногорје можат да се донесат следните 

заклучоци: 

- Плодноста на почвата има големо 

влијание врз хемискиот состав на 

листовите 

- Содржината на азот,фосфор, калиум 

и хумус е повисока во почвените 

проби од сортата кардинал 

- Во лисните проби од сортата 

кардинал констатирана е повисока 

содржина на макробиогените 

елементи азот (2,17%), фосфор 

(1,80%), и калиум (1,30%) а во 
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споредба со лисните проби од сортата 

афус али 

- Во лисните проби од сортата афус 

али утврдена е повисока содржина на 

калциум (3,50%) и магнезиум (0,70%) 

во споредба со лисните проби од 

сортата кардинал. 
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Апстракт 

Лозарството е една гранка од хортикултурата која се занимава исклучиво со одгледување на 

виновата лоза Vitis. Виновата лоза за разлика од другите земјоделски култури рентабилно се 

одгледува на едно место подолг временски период. Промена на една сорта во насад ги 

отежнува специфичните карактеристики кои произлегуваат од самиот карактер на лозјето. 

Подигнувањето на нов лозов насад трае долги години и притоа чини многу пари. За да се 

вратат вложените средства и труд треба да поминат најмалку 3 до 4 години за лозата да биде во 

полн род. Со подигнувањето на нов насад треба да се работи бавно и промислено. Треба да се 

внимава на изборот на местоположба односно да има минимални зимски температури, 

отсуството на мразеви, да се сади на почви со растресита структура, средна плодност како и 

добра површна и внатрешна дренажа.Како материјал за работа ги користевме белите вински 

сорти Мила, Лиза, Петра и Злата кои се хибриди помеѓу европската лоза Vitis Vinifera и 

источно-азиската лоза Vitis amurensis, чија карактеристика е отпорноста на ниски зимски 

температури и кратка вегетација. Врз основа на определените просечни вредности на 

механичките својства од хибридните сорти (214,52g маса на грозд; 149,43 број на зрна; 

13,27mm должина на зрна; 12,76mm ширина на зрна; 165,70g маса на 100 зрна; 2,26g најголемо 

зрно ) сортата Злата се одликува со поголема маса на грозд, како и поголеми карактеристики 

на зрната во однос на другите сорти Мила, Лиза и Петра.При испитувањето сортата Мила 

концентрира 246,00g/l шеќери, но со помала концентрација на вкупните киселини со 6,70g/l. Во 

споредба, сортата Лиза со испитувањето покажа малку помала концентрација на шеќери 

240,00g/l, но со поголема концентрација на вкупните киселини со 7,20g/l. Сортите се погодни 

за одгледување на терени каде постојат опасности од измрзнување заради нивната одлична 

отпорност на ниски зимски температури и одредена отпорност на криптогамски билести. 

Клучни зборови: европска лоза Vitis Vinifera, хибридни сорти, источно-азиска лоза Vitis 

amurensis, отпорност на ниски зимски температури, механички испитувања. 

Вовед 

Човекот пронаоѓа огромно задоволство во 

одгледување на виновата лоза за 

производство на вино. Според Библијата 

(Битие 9:20-21), Ное ја укотвил својата арка 

кај планината Арарат покрај северната 

граница на Турција и одгледувал грозје за 

вино. Индиректни докази за производство 

на вино во античко време (McGovern et al., 

1996 цитирано од Terral J.F. et al 2009) се 

добиени со откривање на поголеми 

количини на винска киселина во глинени 

садови со остатоци од смолата на Pistacia 

terebinthus L. која уште се нарекува 

смрдлика, заради мирисот на самата 

смолата, кои датираат уште од крајот на 

седмиот век п.н.е. 

Во Грција и Крит, почетоците на 

лозарството би имале започнато за време на 

петтиот милениум пред нашата ера 

(Valamoti et al., 2007 цитирано од Terral J.F. 

et al 2009). Во Италија, античките 

сведоштва за одгледувањето на лозјето 

датираат уште од деветтиот век пред наша 

ера (Di Vora and Castelletti, 1995 цитирано 

од Terral J.F. et al 2009). Во Шпанија и 

Магреб, Феникиското влијание во првата 

половина на минатиот милениум пред наша 

ера имале значителна улога во 

воспоставувањето и развивањето на 

лозарството (Rivera Nuñez and Walker, 

1989; Buxó, 2008 цитирано од Terral J.F. et 

al 2009). 

Разликите во морфологијата на цветот, 

односно настанатите природни варијации 

на виновата лоза резултираат во она што се 

нарекува сорта. Некои сорти покрај 

морфолошките варијации имаат и одредени 

мутации кои се издвоени со терминот 

клонови, кои пак се резултат на природната 
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селекција. Хибридизацијата ја работи 

човекот, да се подобри отпорноста на 

болести и неповолните климатски, односно 

почвени услови, се со цел да се зголеми 

приносот и унапреди квалитетот на 

произведеното грозје. (Vajn, 2002).  

Во лозарските области со континентална и 

умерено континентална клима виновата 

лоза често претрпува значајни штети од 

ниските температури. На ниските места 

овој абиотички фактор го загрозува 

сигурното производство. (Cindric, 1984) 

Отпорноста на виновата лоза на ниските 

зимски температури зависи од наследните 

особини и условите на одгледување. 

Зголемувањето на отпорносста кон ниските 

зимски температури не може да се реши со 

помош на една спроведена мерка, колку и 

да е ефикасна, туку со цел комплекс на 

мерки. (Cindric,1984 ) 

Механичкиот состав на грозјето е 

карактеристичен за секоја сорта винова 

лоза и претставува нејзин ампелографски и 

технолошки белег, по кој меѓусебно се 

разликиваат одделните сорти. Врз 

механичкиот состав на грозјето имаат 

влијание еколошките услови, во разни 

години, со различни климатски услови, 

можат да настанат извесни промени во 

механичкиот состав на грозјето, што 

подоцна може различно да влијае врз 

квалитетот на виното и другите производи. 

(Настев,1985) 

Лозата е сложен плод- грозд, составен од 

два основни дела: зрна (бобинки) и 

гроздинка (петелка). На зрната просечно 

отпаѓаат 97%, а на гроздинката 3% од 

вкупната тежина на гроздот. Овој сооднос 

варира во зависност од сортата и 

еколошките услови на одгледување. Зрното 

е составено од три основни дела: лушпа 

(епикарп) која припаѓа 8% од вкупната 

тежина на зрното, месо (мезокарп) која 

припаѓаат 89% од вкупната тежина на 

зрното и семките кои припаѓаат само 3% од 

вкупната тежина на зрното. (Настев, 1984. 

Avramov, 1965) 

 

Материјал и методи  

Во нашите истражувања како материјал за 

работа беа користени белите вински 

хибридни сорти, Мила, Лиза, Петра и 

Злата. Тие се нови сорти развиени во 

Институтот за овоштарство и лозарство,  

Земјоделскиот факултет, Нови Сад (Cindrić 

et al. 2000). Се оди кон тоа да се зголеми 

отпорноста на ниските температури со што 

секоја од сортите е вкрстена со источно-

азиската сорта Vitis amurensis, која е 

позната по високата отпорност  и по 

кратката вегетација (Koleda, 1975; Kozma, 

1993, 1998; цитирано од Cindrić et al. 2005). 

Мила е сорта која е создадена со 

вкрстување на Kunleany x Muscat Ottonel. 

Призната е 1991 година, авторите се Петар 

Циндриќ и Нада Ковач. Лозата е со слаба 

бујност. Некои години слабо се оплодува. 

Гроздот е мал, (околу 110-130g), растресит, 

често е со процент на неоплодени и зелени 

зрна. Зрното е мало, округло, со дебела 

покожица, зелена боја со розе нијанса на 

сончевата страна. Сочна бобица со фина 

арома. Сортата зрее во III епоха. Се 

одликува со мали, но редовни приноси. 

Содржината на вкупни киселини е 6,7 g/l. 

Има висока отпорност на зимски ниски 

температури преку целата зима. Би можело 

и да се каже дека е скоро целосно отпорна 

на сивото гниење. Виното добиено од оваа 

сорта е со висок квалитет, со фин, 

дискретен, цветен мирис. Поради високата 

отпорност на зимски ниски температури и 

на сивото гниење погодна е за одгледување 

на микролокации каде постои опасност од 

измрзнување и висока релативна влажност 

на воздухот (Korać, Cindrić, 1999). 

Лиза е сорта добиена со вкрстување на 

Kunleany x Pinot Gris. Призната е 1991 

година, авторите се Петар Циндриќ и 

Владимир Ковач. Лозата е со силна бујност, 

со голем број на долги, доста развиени 

ластари. Листот е троделен, со широко 

отворен дршкин синус, темно зелен и 

дебела лиска. Гроздот е мал (140-170g), 

средно збиен, со конусна форма. Зрната се 

мали, округли, зелено обоени, сочни, со 

киселкаст вкус и без посебна арома. 

Сортата созрева во III епоха. Се одликува 

со добри приноси, притоа концентрира 

повеќе шеќери ,но не ги губи киселините. 

Се одликува со висока отпорност на сиво 

гниење, одлична отпорност на пламеница, 

но осетлива на пепелница. Има и одлична 

отпорност на ниски зимски температури. 

Од сортата се добиваат богати, карактерни 

вина, вина слични на Pinot blanc. 

Зеленкаста боја, понекогаш со поголем 

остаток на неферментиран шеќер, со 

изразен, фин овошен карактер (Cindrić et al. 

2000; Korać, Cindrić, 1999). 
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Петра е сорта создадена со врстување на 

Kunbarat x Pinot noir. Призната е 1999 

година, авторите се Петар Циндриќ и 

Владимир Ковач. Лозата е бујна со голем 

број долги ластари. Зрелиот ластар е со 

малку посветла боја, со средна дебелина и 

средно долги интернодии. Гроздот е мал 

(130-150g), збиен, понекогаш слабо 

оплоден. Зрната се мали, округли, 

сивкастозелени и ароматични. Гроздинката 

има карактеристично црвенкаста боја. 

Сортата созрева во II епоха. Има добра 

родност, но некои години слабо се 

оплодува. Многу добро концентрира 

шеќери и има изразен мирис, со што е 

погодна за производство на десертни вина. 

Се одликува со намалена отпорност на 

пламеница и сиво гниење, но осетлива е на 

пепелница. Отпорна е на ниски зимски 

температури, но со тоа што порано 

започнува со созревање, постои ризик од 

пролетни мразеви (Cindrić et al. 2000). 

Злата е сорта која е добиена со вкрстување 

на Irsai Oliver x Kunleany. Призната е 1999 

година, автори се Петар Циндриќ, Љ. Јазиќ, 

Надежда Рузиќ, Н. Вукмировиќ. Злата е 

многу бујна со многу долги и неуреден 

пораст на ластари. Гроздот е голем (210-

230g), средно растресит поставен на долга 

дршка. Зрната се средно големи, округли, 

со темно жолта боја, на сонце со `рѓаста 

нијасна. Рано ја започнува вегетацијата и 

рано созрева I епоха. Има средна родност. 

Се одликува со висока отпорност на ниски 

зимски температури на почеток и средина 

на зимата, но отпорноста се смалува кон 

крајот на зимата. Има добра отпорност на 

сиво гниење и добра толеранција на 

пламеница, додека пак многу е осетлива на 

пепелница. Добро концентрира шеќери, но 

треба да се собере додека достигне 18%. 

Ако се собере подоцна вкупните киселини 

брзо опаѓаат. Виното добиено од оваа сорта 

е со неутрална арома, питко и со нешто 

помал квалитет. Најзначајна 

карактеристика на оваа сорта е раното 

созревање (Korać, Cindrić, 1999).

 

  

Сл. 1 Бела винска хибридна сорта Мила Сл. 2 Бела винска хибридна сорта Лиза 

  

  

Сл. 3 Бела винска хибридна сорта Петра Сл. 4 Бела винска хибридна сорта Злата 

  

 

Масата на гроздот, масата на гроздинката и 

масата на зрната се утврдени со помош на 

аналитичка вага, должината и ширината на 

гроздот беа определени со линијар, додека 

пак должината и ширината на зрната е 

утврдена со помош на шублер. 

Од анализите направени на ширата 

определени се следните параметри:  
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- шеќерите се определени со 

помош на широмер; 

- вкупните киселини се 

определени со 0,1 М раствор на 

NaOH, а како индикатор се 

користи 1 % раствор на 

фенолфтаелин; 

Резултати и дискусија 

Добиените просечни вредноти од 

механичкиот состав на белите вински 

хибридни сорти се претставени во следните 

табели: 

 

 

Табела бр.1 Карактеристики на грозд 

Анализа на сортите Мила Лиза Петра Злата 

Маса на грозд (g) 135,95 177,62 157,62 214,52 

Маса на гроздинка (g) 8,09 9,52 9,52 9,05 

Должина на грозд (cm) 12,62 10,64 11,55 12,14 

Ширина на грозд (cm) 7,02 7,07 6,57 7,14 

 

Од Таб.1 можеме да констатираме дека 

сортата Злата има поголема маса на 

гроздот 214,52g во однос на останатите 

испитувани сорти. Просечната маса на 

гроздинката кај сортите Лиза и Петра е 

поголема 9,52g во однос на другите две 

сорти. Сортата Мила има поголема 

должина на гроздот 12,62cm, но со 7,14cm 

сортата Злата има поголема ширина на 

гроздот. 

 

Табела бр.2 Карактеристики на зрно 

Анализа на сортите Мила Лиза Петра Злата 

Број на зрна 128,95 148,86 133,76 149,43 

Должина на зрно (mm) 12,11 11,89 10,96 13,27 

Ширина на зрно (mm) 11,60 11,12 10,72 12,76 

 

 

Од просечните резултати прикажани во 

Таб.2 може да констатираме дека сортата 

Злата се одликува со поголеми вредности 

на карактеристиките на зрната (број на зрна 

149,43; должина на зрно 13,27mm; ширина 

на зрно 12,76mm) во споредба со 

останатите сорти. Сортата Мила има најмал 

просечен број на зрна 128,95, а сортата 

Петра се карактеризира со најмала 

димензија на зрно (должина на зрно 10,96; 

ширина на зрно 10,72). 

 
Табела 3. Анализа на сортите 

Анализа на сортите Мила Лиза Петра Злата 

маса на 100 зрна (g) 116,22 116,86 101,04 165,70 

најголемо зрно (g) 1,56 1,52 1,48 2,62 

најмало зрно (g) 0,63 0,50 0,81 1,26 

покожица од 100 зрна (g) 5,92 5,66 5,72 7,00 

маса на 100 семки (g) 2,60 2,34 2,46 2,32 

семки од 100 зрна (g) 3,40 5,96 6,18 5,32 

шеќери (g/l) 246,00 240,00 239,00 219,00 

вкупни киселини (g/l) 6,70 7,20 5,70 7,10 

 

Од Таб.3 може да се согледа дека масата на 

100 зрна 165,70g како и просекот за 

најголемо зрно е 2,62g кај сортата Злата, 

додека сортата Лиза има најмало зрно со 

0,50g. Просечната тежина на покожица од 

100 зрна 7,00g е кај сортата Злата, сортата 

Мила има најголема маса на 100семки 

2,60g, а сортата Петра има најголема 

просечна тежина на семки од 100зрна 

6,18g. Просечна вредност на шеќери има 

сортата Мила 246,00g/l додека најмалку 

шеќери има сортата Злата 219g/l. Вкупните 

киселини најмногу се концентрираат кај 

сортарта Лиза 7,20g/l додека најмалку 
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киселини концентрира сортата Перта со 

5,70g/l. 

 

Заклучок 

Отпорноста на виновата лоза на ниски 

зимски температури зависи од наследните 

особини и условите на одгледување.  

Сортите Мила, Лиза, Петра и Злата се 

добиени вкрстување на европската лоза 

Vitis Vinifera со источно-азиската лоза Vitis 

amurensis, чија карактеристика е 

отпорноста на ниски зимски температури и 

се погодни за одгледување на 

микролокации каде постојат опасности од 

измрзнување.  

Сортата Мила има одлична отпорност на 

ниски зимски температури и е целосно 

отпорна на сивото гниење. 

Сортата Лиза е со висока отпорност на 

сивото гниење, има одлична отпорност на 

пламеница, но е осетлива на пепелница. 

Сортата Петра се одликува со силна 

отпорност на сиво гниење и пепелница, но 

осетлива е на пламеница. 

Сортата Злата се карактеризира со добра 

отпорност на сиво гниење и добра 

толеранција на пепелница, но е осетлива на 

пламеница. 

Покрај одличната отпорност на ниски 

зимски температури кај сите испитани 

сорти, препорачана сорта за еко-лозарско 

производство е сортата Лиза која се 

карактеризира со одлична отпорност на 

сивото гниење и пламеницата, но осетлива 

на пепелница.  

Врз основа на определените просечни 

вредности на механичките својства од 

хибридните сорти (214,52g маса на грозд; 

149,43 број на зрна; 13,27mm должина на 

зрна; 12,76mm ширина на зрна; 165,70g 

маса на 100 зрна; 2,26g најголемо зрно) 

сортата Злата се одликува со поголема 

маса на грозд, како и поголеми 

карактеристики на зрната во однос на 

другите сорти Мила Злата и Петра. 

Сортата Мила концентрира 246,00g/l 

шеќери, но со помала концентрација на 

вкупни киселини 6,70g/l. Во споредба, 

сортата Лиза со испитувањето покажа 

помала концентрација на шеќери 240,00g/l, 

но со поголема концентрација на вкупни 

киселини 7,20g/l. 

Сите сорти имаат содржини на шеќери и 

вкупни киселини кои одговараат за 

производсто на квалитетни и врвни вина. 
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Апстракт 

Макробиогените елементи се клучни за правилното функционирање на виновата лоза. Од 

нивното присуство или отсуство во почвата, зависи севкупниот раст, развој и плодоносење на 

виновата лоза. 

Водејќи се од фактот, што, во современото земјоделско производство, основна цел е да се 

добијат повисоки приноси, кои истовремено ќе се одликуваат со добар квалитет, несомнено е 

дека, секој земјоделец, ќе цели кон детална анализа на почвените својства и почвената 

снабденост со макроелементите, чија застапеност ќе загарантира повисоки приноси, а со 

самото тоа и повисоки приходи. За таа цел, една од најважните агротехнички мерки е 

исхраната на растенијата, која заедно со другите треба да овозможи непрекинато, високо и 

рентабилно производство. Според тоа, секој од макробиогените елементи, исто како и 

микробиогените, има специфично значење врз физиолошко-биохемиските процеси во органите 

на лозата. Оптималните концентрации на макробиогените елементи кај виновата лоза, 

регулирани преку почвена или фолијарна исхрана на истата, ја играат најбитната улога во 

правилното одвивање на сите нејзини животни функции. Од правилната употреба на 

макробиогените елементи зависи квалитетот и квантитетот на виновата лоза. 

Целта на овој труд е да се истакне значењето и важноста на макробиогените елементи во 

исхраната на сортата винова лоза шардоне одгледувана во услови на валандовскиот реон. 

Во насадот извршено е ѓубрење со минерално ѓубриво NPK 10-20-30 во количина од 450 кг/ха. 

Испитувана е плодноста на почвата под сортата шардоне при што утврдена е средна плодност 

со достапен азот и фосфор, а добра плодност со достапен калиум. Испитуван е и хемискиот 

состав на ластарите при утврдена е повисока содржина на сите испитувани параметри кај 

ѓубрената варијанта, а во споредба со неѓубрената.  

Клучни зборови: макробиогени елементи, винова лоза, квалитет 

 

Вовед  

Една од најважните агротехнички мерки е 

исхраната на растенијата, која заедно со 

другите треба да овозможи непрекинато, 

високо и рентабилно производство. 

Приносот и квалитетот на растенијата 

зависат од биолошките својства на 

различните растителни видови, 

климатските и почвените услови, како и од 

правилната и контролирана исхрана.  

Со исхраната на растенијата се 

надополнуваат резервните хранливи 

материи во почвата, кои се потребни во 

развојот на генеративните и вегетативните 

органи на растенијата. Правилниот режим 

на исхрана влијае врз зголемување на 

отпорноста кон болести, штетници, високи 

и ниски температури, како и врз голем број 

физиолошко-биохемиски процеси, од кои 

зависи растот, развојот и плодоносењето.  

Виновата лоза, како повеќегодишно 

растение, има постојана потреба од големи 

количини хранливи материи, за правилно 

растење и плодоносење. Но, и нејзината 

потреба од тие материи е различна во 

различни фенофази од нејзиниот 

вегетативен раст и генеративен развој. 

Аналогно на тоа, oние материи, кои се 

внесуваат во помали количини, а се 

неопходно потребни во исхраната, се 

нарекуваат микроелементи. Во оваа група 

спаѓаат: железо (Fe), манган (Mn), бакар 

(Cu), цинк (Zn), кобалт (Co), молибден 

(Mo).  

Oние материи пак, кои се потреби во 

поголеми количини се нарекуваат 

макробиогени елементи. Тука се 

вбројуваат, азот (N), фосфор (P), калиум 

(K), магнезиум (Mg), калциум (Ca), сулфур 

(S). Нивната застапеност се движи во 
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поголеми концентрации не само во 

растението, туку и во самата почва и тие го 

условуваат развојот, како на виновата лоза, 

така и на другите растенија. 

 

Материјал и метод на работа 

Испитувањата беа изведени во лозов насад 

во услови на валандовскиот реон во месец 

септември 2015 година. Во испитувањата 

беше вклучена сортата винова лоза 

шардоне. Во лозовиот насад беше 

извршено ѓубрење во декември 2014 година 

при што беше употребено 450 kg/ha 

минерално ѓубриво NPK 10:20:30.  

После бербата беа земени почвени проби за 

определување на нејзината плодност.  

Почвените проби земени се со сонда на 

длабочина од 0-30 cm, 30-60 cm и 60-80 cm.  

Во лабораториски услови истите се 

доведени до воздушна сува состојба и 

подготвени за агрохемиска анализа.  

Во почвените проби анализирани се 

следните параметри:  

- pH реакција определена 

потенциометриски со pH метар (Bogdanovic 

M, et al 1996) 

- Содржина на лесно достапен азот – 

определен по метод на Тјурин и Кононова 

- Содржина на лесно достапен 

фосфор – определен по AL метод и 

отчитување на спектрофотометар 

(Bogdanovic M, et al 1996) 

- Содржина на лесно достапен 

калиум – определен по AL метод и 

отчитување на спектарфотоетар 

(Bogdanovic M, et al 1996) 

- Содржина на хумус – определена по 

перманганатна метода на Kotzman 

(Bogdanovic M, et al 1996) 

- Содржина на карбонати определа со 

Shaibler-ов калциметар (Bogdanovic M, et al 

1996). 

Квалитетните својства на сортата винова 

лоза шардоне беа определени преку 

хемиска анализа на ластарите. Во 

лабораториски услови, ластарите беа 

доведени до воздушно сува состојба, а 

потоа сомелени во електричен млин и 

доведени во прав. Анализирани беа 

следните параметри:  

- Содржина на хигроскопна вода – 

определена со сушење на материјалот 

на температура од 105оC 

- Содржина на суви материи – добиени со 

пресметка  

- Содржина на органски материи – 

определена со спалување на 

материјалот во муфелна печка на 

температура од 500оC. 

- Содржина на минерални материи – 

добиена со пресметка 

- Содржина на азот - определена со 

Кјелдал метод (Saric co cop., 1989) 

- Содржина на фосфор (P2O5) – определен 

со примена на атомска емисиона 

спектрометрија со индуктивно 

спрегната плазма (ICP – AEC); (Saric 

co cop., 1989) 

- Содржина на калиум (K2O) – определен 

преку спалување на материјалот со 

концетрирана H2SO4 и негово 

определување со пламенфотометар 

(Saric co cop., 1989) 

 

Резултати и дискусија 

За нормален развој и плодоносење на 

виновата лоза, од големо значење се многу 

макробиогени елементи, од кои 

најпотребни се: N (азот), P (фосфор), K 

(калиум), Ca (калциум), Mg (магнезиум) и S 

(сулфур). Тие треба да бидат застапени во 

оптимални количества, а нивната содржина 

во различните органи на виновата лоза, не е 

еднаква. Таа се менува во зависност од 

фенофазите на развојот во кој се наоѓа 

лозата. Сепак, секој од елементите има 

специфично значење врз физиолошко-

биохемиските процеси во органите на 

лозата и според потребите лозата врши 

селективно користење.  

Азот (N) 

Азотот е основен макробиоген елемент за 

пораст на виновата лоза, заради тоа што 

како градбен елемент на нуклеинските 

киселини, фосфатите и хлорофилот, има 

значајна улога во процесот на фотосинтеза, 

но исто така поволно влијае и врз ефектот 

на поленот и на оплодувањето. Количината 

на азот во текот на вегетацијата е различна 

кај различни органи на растението.  

Азотот има засилено влијание врз развојот 

на вегетативните органи и на 

асимилационата површина на листот, со 

што интензивно учествува во 

фотосинтетската активност. Затоа е 

неопходно младите насади кои се во 

интензивен пораст оптимално да бидат 

обезбедени со азот, затоа што кај нив има 

многу интензивна синтеза на белковини.  
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Позитивната улога на азотот се забележува 

во создавањето нови клетки и во порастот и 

развојот на коренот. При производство на 

лозов калем, азотот ја подобрува 

регенерацијата, формирањето на калусот и 

оформувањето на коренот. 

Исто така, тој има позитивно влијание врз 

порастот на одделни делови на лозата, а 

исто така и ја зголемува нивната бујност, 

како и го зголемува бројот на ластарите, 

листовите и родните окца. Има голем 

придонес во зголемувањето на приносот на 

грозје.  

Во лозата, азотот е застапен во различен 

процент. Содржината на азот зависи од 

фенофазата во која се наоѓа лозата, односно 

лозата има најголема потреба од азот, во 

фазата на интензивен пораст на листови, 

ластари и зелени зрна. Додека пак, во 

втората половина од вегетацијата, 

содржината на азот во лисјата, значајно се 

намалува, за понатаму пред самиот крај, тој 

да помине во плодовите и здрвенетите 

делови на лозата.  

Симптоми од недостаток на азот кај 

виновата лоза  

При недостаток на азот, доаѓа до намален 

пораст на ластарите, интернодиите се 

пократки, а има и појава на бледозелена до 

жолта боја на листовите, поради 

намалување на хлорофилот, а со тоа и на 

фотосинтетската активност. Листовите 

остануваат ситни, недоразвиени и мали, со 

поголеми рабови. Лисната дршка е обоена 

црвенкасто. Ластарите тенки и кратки, а се 

намалува и родноста.  

Во текот на наредните фенофази, цветовите 

се осипуваат, зрната се ситни, има 

реуљавост на гроздовите и самата лоза е 

почувствителна на болести. Поради 

намалената фотосинтетска активност, опаѓа 

и приносот.  

 

Симптоми од прекумерно количество на 

азот кај виновата лоза  

Се појавува зголемена бујност на 

ластарите, оплодувањето лошо се извршува 

и исто така се појавува и реуљавост на 

гроздови, осипување на цветови, а 

ластарите стануваат темнозелени.  

Поради големата бујност и присуството на 

азот, вегетацијата продолжува до доцна 

наесен, созревањето е нецелосно и 

недоволно и лозата има намалена 

отпорност спрема зимските ниски 

температури. Исто така може да дојде и до 

појава на хлороза.  

Покрај тоа, грозјето добиено од влажни 

терени богати со азот, како и виното 

произведено од такво грозје, се со послаб 

квалитет. Виното содржи недоволно 

количество алкохол, висока содржина на 

киселини, има недоволно изразена арома, 

тешко се бистри, стабилизира и чува.  

Фосфор (P) 

Има голема физиолошка улога во 

процесите на дишењето и фотосинтезата. 

Тој е градбена единка на многу ферменти и 

витамини. 

Фосфорот го има во сите делови на 

растението, но најмногу во врвните делови 

на ластарите, младите лисја, цветови, семки 

итн. Според тоа, најзначајната улога ја игра 

при развојот на генеративните органи на 

лозата. Има значаен придонес во 

зголемувањето на приносот, го подобрува 

квалитетот на грозјето и виното, го смалува 

осипувањето на цветовите и го скратува 

вегетациониот период и периодот на 

созревање на грозјето.  

Виновата лоза има најголема потреба од 

фосфор во првата половина од 

вегетацијата. Понатаму потребата од 

фосфор е помала.  

Фосфорот придонесува за здрвенување на 

ластарите, ја зголемува отпорноста на 

лозата кон ниски температури и болести, а 

фосфорната киселина го подобрува 

квалитетот на грозјето и виното. 

Најголемиот број од висококвалитетните 

сорти, како и вината произведени од нив, 

содржат поголеми количества фосфорна 

киселина отколку средноквалитетни или 

конзумни вина.  

 

Симптоми од недостаток на фосфор кај 

виновата лоза  

Се добива невообичаена зелена боја на 

листови и оштетувања во вид на дамки. Кај 

цветовите може да се појави осипување, а 

оплодувањето е недоволно. Ластарите 

заостануваат во својот пораст, исто како и 

окцата кои се недоразвиени и мали. Има и 

слаб развој на коренот.  

Се продолжува вегетациониот период, 

листовите опаѓаат без претходно целосно 

разложување на хлорофилот. 

Карактеристична појава се и темно 

кафените ленти, кои се јавуваат по 

рабовите на листот.  
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Симптоми од прекумерно количество на 

фосфор кај виновата лоза 

Прекумерното количество на фосфор, го 

намалува примањето на цинкот кај 

виновата лоза, со што се смалува приносот. 

При тоа, листовите се со нетипична форма 

и големина, по нив почнуваат да се јавуваат 

темни дамки и на крај тие отпаѓаат. 

Калиум (K)  

Калиумот во лозата е одговорен за многу 

процеси кои се одвиваат кај растенијата, 

иако не влегува во нивната градба. 

Протокот на хранливи материи и вода во 

растението зависи од калиумот, а при 

отсуство на истиот, се смалува тургорот на 

клетките во растението, а се зголемува 

транспирацијата.  

Виновата лоза како голем потрошувач на 

калиум, може да го прима истиот од 

почвата, а исто така и фолијарно преку 

листовите, иако вториот начин не може во 

целост да ги задоволи потребите на лозата 

од калиум. Виновата лоза со добра 

исхранетост на калиум е отпорна на 

механички повреди, сушења и различни 

инфекции. Калиумот го забрзува 

созревањето, го зголемува создавањето на 

шеќери и ароматични соединенија во 

виното. Тој е потребен при секоја фенофаза 

на виновата лоза.  

Симптоми од недостаток на калиум кај 

виновата лоза 

Недостатоци можат да се јават кај 

песокливи почви, а исто така главна 

причина за недостаток на калиум е и 

калциумот, кој го оневозможува пристапот 

на калиум во виновата лоза. При недостиг 

на калиум има пореметување во работата 

на клетките, во формирањето семки, се 

забавува фотосинтезата, ластарите 

недоволно созреваат, се зголемува 

чувствителноста кон ниски температури, 

суша и болести, грозјето е со послаб 

квалитет, а тоа се одразува и на вината кај 

винските сорти.  

Недостатокот на калиум влијае врз 

разгранувањето и апсорпционата моќ на 

коренот. Кај листовите, недостатокот на 

калиум се манифестира преку свиткување 

на лиската надолу, со цел да се спречи 

испарувањето. Лиската понатаму почнува 

да изумира од врвот и рабовите.  

Кај младите листови има појава на некрози. 

Кај белите сорти грозје, лиската добива 

темновиолетова боја, како резултат на 

појава на некроза на рабовите на лиската. 

Кај обоените сорти грозје, се појавува 

црвенило на листовите.  

Кај гроздовите со силен недостаток на 

калиум, се јавува неразвиеност и недоволна 

созреаност.  

Симптоми од прекумерно количество на 

калиум кај винова лоза  

Најчеста појава при прекумерни 

концентрации на калиум, е предвремено 

опаѓање на листови.  

 

Табела бр: 1. Плодност на почвата 

                                                                           

Сорта 

Длабочина 

cm 

 

pH 

Достапни форми 

mg/100g почва 

 

Хумус 

 

СаСО3 

H2O KCl N P2O5 K2O 

 

Шардоне 

0 -30 7,40 7,10 5,00 12,50 22,00 1,35 2,20 

30 -60 7,46 7,17 7,20 15,50 24,00 1,40 1,50 

60 - 80 7,30 7,18  3.10 6,00 18,00 1,15 1,30 

Просек 7,39 7,15 5,10 11,33 21,33 1,30 1,67 

 

Од податоците во табела бр: 1. може да се 

констатира дека почвата има неутрална pH 

вредност. Просечната содржина на 

достапен азот на длабочина од 0-80 cm 

изнесува 5,10mg/100g почва, а почвата е 

средно плодна. Почвата е средно плодна со 

достапен фосфор со просечна содржина од 

11,33mg/100g почва. Добро плодна е со 

достапен калиум со просечна содржина од 

21,33mg/100g почва. Слабо обезбедена е со 

хумус (просечна содржина 1,30%). Има 

слабо присуство на CaCO3. 
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Табела бр: 2. Хемиски состав ластари (%) 

 Шардоне (неѓубрено) Шардоне (ѓубрено) 

Хигроскопна вода 8,50 8,55 

Суви материи 91,50 91,45 

Органски материи 96,30 96,90 

Минерални материи 3,70 3,10 

N 1.85 2.07 

P2O5% 1.35 1.70 

K2O% 1.45 1.60 

 

Од податоците во табела бр: 2. Може да се 

констатира дека содржината на 

хигроскопна вода (8,55) и содржината на 

органски материи (96,90 ) повисока е кај 

ѓубрената варијанта. Содржината на суви 

материи (91,50%) како и содржината на 

минерални материи (3,70%) се повисоки кај 

неѓубрената варијанта. Содржина на трите 

макробиогени елементи азот,(2,07%), 

фосфор (1,70%) и калиум (1,60%) повисоки 

се кај ѓубрената варијанта, а во споредба со 

неѓубрената варијанта.   

Со додавање на доволно количество на 

макробиогени елементи се зголемува 

порастот на целокупната сила на лозата. 

Ако бујноста на наѓубрената лоза не биде 

регулирана со соодветна родност, бујноста 

уште повеќе се наголемува, лозата потерува 

премногу бујно, ластарите стануваат 

дебели, оплодувањето е лошо, а грозјето 

станува реуљаво, што во голем степен ја 

намалува родноста. На таквите лози треба 

да се остават што поголем број родни окца, 

за да се големи родноста. Во обратен 

случај, ѓубрењето поради големата бујност 

на лозата може негативно да влијае врз 

родноста.  

Најдобри резултати се постигнуваат ако 

сите хранливи елементи кои недостасуваат, 

се додаваат во почвата во оптимални 

размери 

Со внесување на сите потребни 

макробиогени елементи во почвата се 

постигнува потребната бујност на лозата, а 

истовремено добра родност и зреење. 

Преку внесувањето на макробиогените 

елементи се воспоставува рамнотежа 

помеѓу бујноста, плодноста, зреењето и 

квалитетот на лозата.  

Стојанова (2001), во своите истражувања за 

утврдување на влијанието на ѓубрењето кај 

сортите Шардоне и Италијански Ризлинг, 

утврдила дека сите варијанти со различни 

дози и видови ѓубрива, дале повисоки 

приноси во споредба со контролната 

варијанта 

 

Заклучок 

Врз основа на изнесеното за влијанието на 

макробиогените елементи врз квалитетот и 

квантитетот на виновата лоза, може да се 

донесат следните заклучоци:  

Со употреба на макробиогените елементи 

се постигнува правилен развој и високи 

приноси кај виновата лоза.  

Азотот е неопходен во исхраната на 

виновата лоза и има позитивна улога во 

развојот.  

Виновата лоза има најголема потреба од 

фосфор во првата половина од вегетацијата 

во периодот на развивање, цветање, 

образување на плод.  

Калиумот го забрзува дозревањето, 

поволно влијае на создавањето на шеќери и 

ароматични соединенија во виното.  

Калциумот позитивно влијае врз 

созревањето на грозјето и неговиот 

квалитет. 

Магнезиумот во почвата го има во доволни 

концентрации, со исклучок на лесно 

песокливи почви.  

Макробиогените елементи внесени во 

оптимална количина имаат позитивно 

влијание врз квалитативните својства кај 

виновата лоза.  

 

Литература  
Јекиќ Милан, Агрохемија I, Скопје, 1983 

Јекиќ Милан, Агрохемија II, Скопје, 1985  

Настев Драган, Современо Лозарство, 

Скопје, 1998 

Miklauzic Ljudevit, Ishrana vinove loze i 

gnojidba vinograda, Zagreb, 1989 

Мулинс Г. Мајкл, Биологија на виновата 

лоза, САД, 1993 

Saric M., Fiziologija bljaka, 250 – 270, 

Naucna knjiga, Novi Sad, 1989 



59                                                                                                                             Георгина Једковска, Катарина Вељанова 

__________________________________________________________________________________ 

JAFES, Vol 65, (2015) 

Стојанова Марина, „Ефекти од почвеното и 

фолијарното ѓубрење врз приносот кај 

сортите шардоне, италијански ризлинг во 

скопското виногорје“, Зборник на научни 

трудови, Скопје, 2003 

Стојанова Марина, „Ефекти од почвеното и 

фолијарното ѓубрење на виновата лоза врз 

приносот, квалитетот и отпорноста на 

ниски температури“, Дис. Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“, Факултет за 

Земјоделски Науки и Храна, Скопје, 2001 

Стојковска Ангелина, Агрохемија, учебник 

за земјоделски училишта, Скопје, 1985 

Трпески Видоја, Интерна скрипта по 

исхрана на растенијата, Скопје, 2007 

Христов Т. Петар, Лозарство - општо, 

Скопје, 2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences 

UDC: 637.354.8 (497.7) 

____________________________________________________________________________________________________ 
  

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО И СВОЈСТВА НА БИЕНОТО СИРЕЊЕ 

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ТРАДИЦИОНАЛНИ И ИНДУСТРИСКИ УСЛОВИ 

 

Елеонора Ристеска1*  

 
1 Технолошко – Технички факултет – Велес, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, 

насока: нутриционизам 

Димитар Влахов бб, 1400 Велес, Р. Македонија; 

e-mail: eleonoraristeska@live.com   

 

Апстракт 

 По извршените студии и направените истражувања во Република Македонија, како цел на 

нашето истражување беше објаснување на процесот на производство на биено сирење во 

традиционални и индустриски услови, како традиционален македонски производ кој често 

може да се сретне на домашен пазар, а нешто поретко надвор од земјата. Во минатото биеното 

сирење се произведувало исклучиво во домашни услови, но со текот на времето и развојот на 

технологијата процесот на производство се стандардизира и се одвива во индустриски 

контролирани услови според НАССАР системот. Според начинот на производство на биеното 

сирење, односно дали е произведено во домашни – традиционални услови или пак во 

индустриски услови, во одредена мера зависи и самиот квалитет и сензорните карактеристики 

на крајниот производ, како и прифатливоста од потрошувачите. Направена е компарација на 

биеното сирење произведено во различни услови, при што се утврдени одредени разлики кои 

се потврдуваат со извршениот сензорен тест. 

Клучни зборови: биено сирење, традиционални услови, индустриски услови, сензорен тест 

 

Вовед 

Биеното сирење е автохтон производ на 

Република Македонија кој што потекнува 

од подрачјето на Мариово, кое се 

изработувало по бачилата од овчо млеко. 

Покрај ова име кое доаѓа од специфичноста 

на самата изработка, при што сирната маса 

се бие (се тепа), го носи името тепано или 

биено сирење. Изработувањето на ова 

сирење порано било условено од исхраната 

на населението, така што при 

изработувањето, млечната маст се 

одделувала и се конзумирала како кајмак, 

додека обезмастеното млеко се 

преработувало во сирење кое се чувало во 

концентриран солен раствор. Овој производ 

бил многу значаен за исхраната на 

сиромашното население, затоа што се 

конзумирало во помали количини, а како 

резултат на тоа што истото било 

прекумерно солено (5-7 % сол во сирното 

тесто). Овој начин на изработувње на биено 

сирење се одомаќинил и во рамничарските 

предели каде што претежно се одгледува 

крупен добиток – крави, така што овој вид 

на сирење почна да се изработува и од 

кравјо млеко. 

Биеното сирење од кравјо млеко во однос 

на овчото има помала хранлива вредност, 

додека во поглед на органолептичките 

карактеристики не отстапува многу. 

Навиките на населението стекнати во 

минатото да конзумираат биено сирење, 

како и високата продажна цена условуваат 

од ден на ден зголемување на 

производството.Биеното сирење 

претставува многу интересен производ 

бидејќи технологијата на изработување и 

конзистенцијата се доближуваат до 

технологијата на тврдите сирење, додека 

според начинот на зреење и чување се 

вбројува во типот на кисело – солени 

саламурени сирења,  т.е сирења кои зреат 

во саламура.  

 

Материјали и методи  

Биеното сирење порано се изработувало 

исклучиво од овчо млеко, а денес се 

изработува од мешавина на овчо и кравјо, 

како и од кравјо млеко. Основни фактори 

кои што го условуваат производството на 
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биено сирење од аспект на млекото се: 

хемискиот состав, физичките и 

микробиолошките својства. Овие фактори 

ја определуваат погодноста на млекото т.е 

способност за подсирување, оформување 

на сирната маса и создавање на услови 

неопходни за животот, развојот и 

делувањето на бактериската микрофлора. 

За целите на истражувањето направена е 

физичко-хемиска со цел да се утврди 

квалитетот на млекото. Покрај тоа 

извршена е анализа на антибиотици и 

мерење на киселоста на млекото со рН 

метар. Физичко-хемиската анализа на 

млекото (масти, протеини, лактоза, суви 

материи и додадена вода) кое се користи за 

производство на биеното сирење во 

домашни и индустриски услови извршени 

се со лактоскоп во лабораторијата на 

млекара "Мики – Прилеп.  

Сензорното оценување на  двете варијанти 

биено сирење извршено е во 

лабораторијата на Технолошко технички 

факултет Велес. За сензорната анализа 

користени се дискриминативни методи за 

анализа – триаголен тест. Во текот на 

истражувањето опфатени се 16 испитаници. 

Дадени се три примероци на биено сирење, 

означени со троцифрени кодови како 226, 

586 и 895, од кои примероците 226 и 895 се 

исти т.е дадено е биено сирење 

произведено на индустриски начин и 

примерокот 586 е различен т.е биено 

сирење произведено во домашни услови на 

традиционален начин, при што треба да се 

утврди дали постои разлика помеѓу 

примероците или пак станува збор за еден 

ист примерок. Доколку испитаникот смета 

дека постои разлика во однос на вкусот, 

мирисот, бојата и текстурата потребно е да 

даде кратко објаснување за разликите. За 

неутрализација на усната празнина 

потребно е да се користи вода и двопек 

помеѓу секој примерок. 

Производство на биено сирење во 

традиционални услови 

Производството на биено сирење на 

традиционален начин најчесто се одвивало 

во околните Прилепски села – Мариово. 

Традиционалното биено сирење било 

познато по својот квалитет и мајсторството 

на производство. Порано биеното сирење 

се правело исклучиво од овчо млеко, но во 

поново време овчото млеко се меша и со 

кравјо или пак се прави само од кравјо 

млеко. Како поминува времето со развојот 

на технологијата полека се искоренува 

традиционалниот начин на производство на 

биено сирење, но сепак постојат ограничен 

број на семејства кај кои е зачувала 

традицијата.  

Процесот на производство започнува со 

прием на млекото од дистрибутери или од 

сопствените штали. Пред да се започне со 

процесот се прави анализа на млекото за да 

се утврди неговиот квалитет. Млекото 

треба да содржи 12.5 % суви материи, а рН 

да се движи од 6.6 – 7.2. По извршените 

анализи се врши прочистување - 

филтрирање на млекото. 

Приемот на млекото се врши преку црево 

дирекно во казанот. На крајот на цревото се 

заврзува газа која што спречува 

навлегување на страни предмети, т.е врши 

филтрација. Бидејќи млекото веднаш се 

пушта во процесот на преработка не се 

врши пастеризација на истото, не се 

додаваат чисти култури  и калциум хлорд. 

Потоа следи загревање на млекото од 30 – 

40 0С и започнува потсирувањето на 

млекото. Потсирувањето на млекото се 

врши за околу 40 минути во метални  

длабоки кади чии агли се заоблени се со 

цел да се избегне задржување на дел од 

млекото кое понатаму би предизвикало 

расипување. Потсирувањето се врши со 

додавање на маја – сирило. Во овој случај 

се користи маја во прав, која се раствора во 

вода и се тура во млекото, при што се 

меша, за подеднакво да се разнесе и се 

остава да мирува При процесот на 

потсирување настануваат низа процеси кои 

ја менуваат текстурата на млекото, а се 

должи на коагулацијата на грушот. 

Потсиреното млеко веќе не е во течна 

агрегатна состојба, има полуцврста 

конзистенција која потсетува на пудинг.  

По завршената коагулација се пристапува 

со рачна обработка на грушот со метално 

ќуркало – крстач, се додека не се промеша 

еднакво целата количина. Металното 

ќуркало се користи за рачно дробење на 

сирната маса, е со долга рачка, а на долниот 

крај има метален дел во форма на диск во 

кој се забележуваат кружни отвори. 

По завршеното дробење на сирната маса се 

вади дел од сурутката, а сирната маса 

добива изглед на густ кајмак. Вадењето на 
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сурутката се прави рачно со црево, а 

сирните зрна паѓаат на дното од кадата. 

Одделувањето на сурутката во 

традиционалното производство на биено 

сирење се одвива со помош на црево или 

пак се вади со канти. Издвоената сурутка со 

понатамошна обработка се користи за 

добивање на други млечни производи. По 

оваа операција сирната маса се остава да 

мирува за време од половина час, а потоа се 

отпочнува со нејзино парење.  

Парењето на сирната маса во домашни 

услови се врши со додавање на загреана 

вода на на околу 95 – 98 0С со кофи. 

Карактеристично во оваа постапка е тоа 

што за време на додавање на врелата вода 

континуирано треба да се меша сирната 

маса. По парењето, сиренината се бие – 

меси и се остава да мирува. Со додавањето 

на жешката вода, параказеинот се одделува 

на дното од кадата, а дел од водата заедно 

со сурутката се отстранува и се пристапува 

со рачно месење на сиренината, а по 

мирувањето извадената сиренина се меси 

повторно, а во исто време по втор пат се 

додава жешка вода се со цел да се отстрани 

што поголемо количество на лактоза. По 

завршеното месење, сиренината се цеди во 

платнено цедило – газа, која се подврзува 

спротивно на краевите. Тоа се изведува 

рачно и треба колку што е можно поголемо 

стегање на газата и истиснување на течниот 

дел, по што се обесува за да се исцеди. 

Цедењето на ваквата крушковидна форма 

трае неколку часа    (2 – 3 часа). 

Во минатото при производството на биено 

сирење на традиционален начин погачите 

ги оставале да зреат на сонце на дрвени 

рафтови и во зависност од неговиот 

интензитет, процесот на зреење траел 4 – 7 

дена. Благодарение на сончевите зраци 

сирењето добивало восочно жолта боја, а  

питите се сечеле и на долги ленти по цела 

должина со дебелина од 5 – 6 см и 

повторно се изложувале на сонце се со цел 

пресечените страни да ја добијат истата 

боја. Покрај овој начин, покасно питите се 

ставале и во автомобили кои биле 

изложени на сонце, бидејќи сончевите 

зраци кои што се одбиваат од стаклата ја 

зголемуаат температурата и со тоа се 

забрзувал процесот.  

Меѓутоа, овие постапки со текот на 

времето и со развивањето на науките и 

технологијата веќе не се применуваат и 

процесот на зреење на биеното сирење се 

одвива во простории на дрвени рафтови и 

наместо сончеви зраци се користат тајфуни 

со кои се овозможува континуирано 

циркулирање на воздух во просторијата, со 

што се скратува процесот на зреење, а се 

добиваат истите резултати. 

Откако ќе заврши процесот на зреење на 

биеното сирење, следува процесот на 

солење кое може да биде суво солење или 

пак во солило, меѓутоа често се 

комбинираат и двата начини.  Најнапред се 

посолуваат исечените парчиња со крупна 

сол од сите страни и се редат во пластични 

канти или корита каде што отстојуваат 

околу 1 час. По завршувањето на сувото 

солење, сирењето се префрла во канти и се 

додава пресол со концентрација од 22% во 

количество доволно да го покрие сирењето. 

Вака соленото сирење во сувата материја 

има околу 3 – 4 % сол. Биеното сирење во 

кантите отстојува само неколку часа 

поради големата побарувачка. 

Производство на биено сирење во 

индустриски услови 

Млекото се собира од собирни разладни 

садови и лактофризери на терен. Млекото 

при откупувањето се проверува со 

алкохолна проба за киселост. Два пати 

месечно од секој кооперант се земаат 

поединечни проби за испитување на 

вкупниот број на соматски клетки и 

вкупниот број на бактерии / во 1 мл, во 

акредитирана лабораторија.  

Транспортот на млекото од терен до 

млекарата се врши со 3 коморни  цистерни 

со термоизолиран ѕид, а по 

пристигнувањето на млекото лаборантот 

зема примерок од збирното млеко од секоја 

цистерна и врши анализа на физичко-

хемискиот состав.  

Млекото со помош на пумпа која е дел од 

млекомерачот поминува низ два филтри и 

се врши отстранување на механичките 

честички кои можат да се најдат во него 

(слама, земја). Од млекомерачот преку 

систем на цевки оди во собирни цистерни 

за сурово млеко кои се со термоизолиран 

ѕид. По потреба млекото пред да влезе во 

цистерната, минува низ проточен ладилник 

(чилер) и може да се разлади. Суровото 

млеко останува во цистерните најмногу 2 

часа, а потоа оди на преработка. 
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Цистерните содржат и термометар на кој се 

отчитува температурата на суровото млеко 

кое е складирано во нив. 

Суровото млеко од цистерните преку 

пумпи оди во балансен лонец и влегува во 

проточен пастеризатор за млеко каде се 

загрева на температура од 35 0С, со помош 

на жешка вода. Млекото се пастеризира на 

температура од 72 0С во времетраење од 3 

минути. Пастеризираното млеко се лади на 

температура од 36 0С до 38 0С. Во кадите за 

потсирување пред да се додаде млекото се 

додава 40 % раствор на калциум хлорид, во 

количина од 0.02 % и се додава по потреба. 

Во индустријата често пати наместо кади се 

користат дупликатори. Во дупликаторите 

се става ½ од млекото кое се потсирува. Во 

пастеризираното разладено млеко со 

температура од 36 0С до 38 0С, се додава 

сирило – маја и се меша, а потоа се додава 

и 2/2 од пастеризираното млеко. 

Сирилото – мајата може да биде во течна 

агрегатна состојба или во вид на прав. 

Мајата во прав се. На 1000 литри млеко се 

додаваат 7 и половина лажици маја, 

растворена во дестилирана вода. Млекото 

започнува да коагулира по 13 минути од 

додавање на мајата 

Потсиреното млеко се остава во кадите или 

дупликаторот 45 минути за да се згусне. 

Најчесто времето на згуснување зависи од 

киселоста на млекото т.е рН, колку 

киселоста на млекото е повисока, толку е 

помало времето на згуснување и обратно.  

После 20 минути од додавањето на мајата, 

на површината која веќе започнува да се 

згуснува, се засекува со нож површината во 

вид на крст преку кој се следи процесот. 

Грушот се сече со специјален нож 

(сиренарски харфи), се превртува неколку 

пати и се остава да се одвои сурутката во 

период од 10 минути, при што сурутката, 

истекува во друг сад, а грушот останува. По 

доброто ситнење, грушот од дупликаторот 

се испушта во метална када каде што 

истовремено се испумпува сурутката, а 

грушот се попарува со врела вода на 

температура од 95 0С, по што се бие за да се 

зацврстат издробените зрна и да се добие 

поквалитетен производ. Грушот се става во 

платнени цедила и рачно се меси, а откако 

ќе биде добро измесен, цедилата се стегаат 

во форма на топка и се врзуваат и пред да 

се остават да се цедат, се ставаат во сад со 

врела вода и се оставаат околу една минута. 

Цедилата со сирењето по 12 часа се 

одврзуваат и сирењето се носи во комори за 

зреење на температура поголема од 15 0С, 

каде останува се додека не ги постигне 

бараните технолошки квалитети. 

Питите се сечат на парчиња по процесот на 

зреење и потоа повторно се оставаат 

неколку саати да зрееат се со цел да се 

постигне еднаквост на бојата од сите 

страни на парчињата. Сувото солење на 

парчињата се прави со површинско 

протривање на крупна сол и се остава 

неколку часа да постои. После сувото 

солење, парчињата биено сирење се редат 

во пластични буриња каде што се одвива 

воденото солење на парчињата т.е солење 

во саламура. Сирењето се залева со 

пастеризирана 12 % саламура (вода и сол). 

Во кантите со саламура сирењето стои 7 – 8 

денови и се чува во комората за 

ферментација на температура од  15 – 17 
0С. Солометарот се користи за да се утврди 

до кај е степенот на соленост на саламурата 

и со тоа да се утврди уште колку време 

треба да се чува. Солилото за биено сирење 

треба да биде 20%. 

Биеното сирење се вади од пластичните 

канти и се пакува во вакум кеси, се 

вакумира, се мери, се етикетира и се реди 

во пластични гајби. После пакувањето 

биеното сирење оди во комори за ладење на 

температура од 0 – 4 0С. По добивање на 

нарачка, спакуваното вакумирано биено 

сирење, заедно со пластичните гајби се 

вади во делот за експедиција каде се пакува 

во картонска амбалажа, или пак во канти се 

натоварува во возило за транспорт на 

прехрамбени продукти и се транспортира 

до клиентите. 

 

Резултати и дискусија  

Квалитетот на сирењето зависи од 

хемискиот состав и својствата на млекото. 

Во табела бр. 1 се прикажани резултатите 

од анализата на млеко кое претставува 

основна суровина за производството на 

сирење во традиционални и индустриски 

услови. 
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График 1:  Приказ на резултатите од анализата  на млеко за производство во домашни услови и 

индустриски услови 

 

Од прикажаните резултати во графикон 1, 

може да се забележи дака масленоста на 

млекото наменето за производство на биено 

сирење во домашни услови изнесува 

4,971%, односно 2,819% кај млекото 

наменето за производство во индустриски 

услови Протеините изнесуваат 3,468%  кај 

млекото во традиционални услови, односно 

3,247% кај млекото во индустриски услови. 

Сувите безмасни материи изнесуваат 

8,831% кај млекото за традиционално 

производство, односно 8,720% кај млекот 

во индустриско производство на биено 

сирење. Од изнесените податоци може да 

се констатира дека освен масленоста, 

вредноста на другите параметри кај 

млекото наменето за традиционално и 

индустриско производство се приближни 

од што може да се заклучи дека се со добар 

физичко-хемиски квалитет.  

Резултатите од сензорната анализа на 

биеното сирење произведено во 

традиционални и индустриски услови 

прикажани се во табела 1. 

 

Табела 1: Споредба на сензорни карактеристики на биено сирење произведено на традиционален начин 

и индустриски начин 

Биено сирење произведено на традиционален 

начин 

Биено сирење произведено на индустриски начин 

Поцврста текстура Помека текстура 

Повеќе шуплини Помалку шуплини 

Поизразена жолта боја Посветло жолта боја 

Интензивно солен вкус Послабо солен вкус 

Појак мирис Послаб мирис 

 

Според изнесените резултати од сензорната 

анализа прикажани во табела 1, може да се 

констатира дека изложените примероци на 

биено сирење се разликуваат меѓу себе 
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според сензорните карактеристики (мирис, 

вкус, арома, текстура), што значи дека 

различната технологија на производство, 

влијае врз крајниот производ и неговиот 

квалитет. Поголем број од испитаниците се 

изјасниле дека биеното сирење 

произведено во традиционални услови има 

подобар вкус во однос на биеното сирење 

произведено во индустриски услови кое се 

должи на технологијата на производство 

(без пастеризација на млекото со што се 

зачувува рамнотежата на присутните 

компоненти и природните својства на 

млекото). Биеното сирење произведено во 

традиционални услови се смета дека е 

подобро поради тоа што се задржани сите 

карактеристики кои го одликуваат 

производот што се добивал во минатото 

како што се изразени солениот вкус, 

мирисот и шуплините во однос на 

индустриски добиеното биено сирење кое 

повеќе наликува на тврдо сирење -

кашкавал. При оценка на надворешниот 

изглед на примероците веднаш се 

забележува дека биеното сирење добиено 

во традиционални услови има по изразена 

жолта боја, и повеќе шуплини, а при допир 

има доста поцврта текстура во однос на 

сирењето добиено во индустриски услови 

каде што бојата е побледа, шуплините се 

поретки, а текстурата е многу помека. 

Мирисот и вкусот  на традиционалното 

биено сирење се одликуваат со голем 

интензитет каде за разлика од 

индустриското биено сирење не се многу 

истакнати. 

 

Заклучок 

Поттикнати од традицијата и добриот вкус 

на биеното сирење, извршено е 

истражување во однос на технологијата на 

производството на биено сирење на 

традиционален и индустриски начин. Во 

достапната литературата нема доволно 

податоци за процесот на производство на 

биено сирење, поради тоа како цел на 

истражувањето беше да се престават 

технологиите на производство на биено 

сирење во традиционални и индустриски 

услови и да се утврдат разликите на 

одредени сензорни својства, кои пред се се 

должат на различните технологии и услови 

на производство.  

Од направеното истражување и добиените 

резултати моѓе да се заклучи: 

 Суровото млеко кое е користено за 

производство на биеното сирење во 

традиционални и индустриски услови 

е со добар физичко-хемиски 

квалитет. 

 Технологиите на производство на 

биеното сирење во традиционални и 

индустриски услови се слични, но се 

одвиваат во различни услови.  

 Биеното сирење добиено во 

индустриски услови е 

стандардизирано и со потврден 

квалитет за разлика од 

традиционалното. 

Разликите кои што се јавуваат на 

крајниот производ се забележливи во 

одредени својства на биеното сирење, 

односно имаат различен интензитет на 

изразеност на сензорните 

карактеристики кои се особено 

изразени кај биеното сирење 

произведено во традиционални услови. 

Поголем број на испитаници, по 

извршената проба се изјасниле дека 

биеното сирење произведено во 

традиционални услови има подобар 

вкус во однос на сирење произведено во 

индустриски услови 
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Апстракт 

Во Република Македонија печурката шиитаки се одгледува на многу мали простори. Се 

користи за консумација како во свежа, така и во преработена состојба. Во преработена форма, 

најмногу се користи како сушена.  

Хемискиот состав на печурките е од посебно значење за исхраната на човекот како и за самата 

технолошка постапка на преработка. Хемискиот состав на свежата печурка е од големо 

значење за изборот на технолошките процеси и квалитетните својства на крајните производи. 

Целта на нашето испитување беше да се утврди разликата во хемискиот состав на свежи и 

сушени шиитаки печурки. Квалитетните својства на испитуваните печурки ги определивме 

преку определување на механички и хемиски својства. Испитувањата се вршени во текот на 

2013 година. Утврдени се хемиските својства на свежите и сушените печурки. Сушењето на 

печурките е изведено во коморна сушница со загреан воздух. Принципот на сушење е 

прецизно изведен за да се добие карактеристичен мирис и изглед на печурката. Сите 

испитувани параметри имаат повисока вредност кај сушените печурки во однос на свежите. 

Содржината на вкупни суви материи е повисока кај сушените печурки (92.20%) споредено со 

свежите печурки (25.20%). Содржината на вкупни киселини кај сушените печурки изнесува 

0.48%, а кај свежите изнесува 0.16%. Содржината на витамин С кај сушените печурки изнесува 

13.53 mg %, а кај свежите изнесува 8.24 mg %. Минералните материи изнесуваат 4.80 % кај 

сушените и 1.00 % кај свежите печурки.  Сушењето во коморна сушница е брз метод со кој се 

овозможува отстранување на потребното количество вода, инактивација на ензимите, 

намалување на метаболизмот на микроорганизмите и оневозможување за нивно понатамошно 

размножување. Ова претставува основен принцип на конзервирањето и подолготрајно чување 

на производите.  

Клучни зборови: печурки, хемиски состав, коморно сушење. 

 

THE INFLUENCE OF DRYING TECHNOLOGY ON THE CHEMICAL CONTENT OF 

SCHIITAKЕ MUSHROOMS  
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Abstract 

In the Republic of Macedonia shiitake mushroom is grown in little spaces. It is used for 

consummation fresh, as well as processed. From the processed forms widely used is dried mushroom.  

The mushrooms chemical content has an essential importance for human diet and for the 

technological process, too. Chemical content of fresh mushrooms is important for choosing the 

technological processes and for products quality properties. The aim of this research was to determine 

the differences of the chemical content of both fresh and dried shiitake mushrooms. The quality 

properties were determined by determining the mechanical and the chemical properties. Research was 

made in 2013. Drying was made in ventricular drier with heated air. The principle of drying is 

accurately performed to obtain characteristic odor and appearance of the mushroom. All of 

determined components have higher values in dried mushrooms, compared with fresh ones. The 
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content of total dry matters is higher in dried mushrooms (92.20%) compared with fresh mushrooms 

(25.20%). The content of total acids in dried mushrooms is 0.48% and its value in fresh mushrooms is 

0.16 %. The content of vitamin C in dried mushrooms is 13.53 mg %, but in the fresh ones is 8.24 mg 

%. The value of mineral matters is 4.80% in dried and 1.00 % in fresh mushrooms. Drying in 

ventricular drier is fast method which reduces the necessary water quantity, inactivates the enzymes 

and reduces microorganism’s metabolism. This is basic principle in product conserving and storage 

for a longer period.    

Key words: mushrooms, ventricular drying, chemical content. 

 

Вовед 
Печурките шиитаки (Lentinus edodes) 

потекнуваат од источна Азија, Кина и 

Јапонија, а првите, пишани податоци се 

пронајдени пред 2000 години. Овој вид 

печурка, масовно почнува да се одгледува 

пред околу 300 години. Во Азија, печурката 

шииртаки е позната по својот препознатлив 

мирис, вкус и своите лековите својства. 

Почетоците на одгледувањето на шииртаки 

печурките се бележат кај династијата Сунг 

од Кина (960 година).  

Во природата, овој вид печурки расте на 

суви и полумртви, широколисни дрвја, а 

најмногу на дрвото шии (Castanopsis 

cuspidate), но и на многу видови дабови и 

буки.  

Во Европа, првите производители на 

шиитаки печурките, се појавиле во 20 век. 

Сознанијата за големата вредност на 

печурката како храна, а посебно како 

суровина за фармацевстката индустрија, се 

причина за интензивирање нови технологии 

прилагодени на европските подрачја.  

Систематски, печурката шиитаки, спаѓа во 

класата Basidiomycetes, подкласа 

Holobasidiomycetes, род Agaricales, 

фамилија Lentinace, ред Lentinus и вид 

Lentinus edodes.  

Печурките се копнени, безхлорофилни, 

еукариотски, сапрофитни огранизми. 

Нивните плодоносни тела претставуваат 

извонредна храна за луѓето. Имаат 

природен и егзотичен вкус, како и изразен, 

ароматичен мирис. Се користат како во 

свежа, така и во преработена состојба.  

Значаен фактор во производството на 

шиитаки печурките е обезбедување на 

соодветна исхрана, бидејќи од него, во 

голема мера зависи приносот, големината 

на биомасата, како и времетраењето меѓу 

фазите на плодоносење. Како супстрат 

најчесто се употребуваат слама, компост, 

пилевина или друга органска материја.  

Шиитаки печурките имаат одлични 

нутритивни вредности. Хранливите 

материи од печурките во човековиот 

организам имаат три основни функции: 

градбена функција, извор на енергија и 

механизам за заштита. Шиитаки печурките 

се познати како добар извор на минерални 

материи, витамини и есенцијални амино 

киселини. Содржината на хранливите 

материи во печурките зависи од потеклото 

на мицелиумот од супстратот, условите и 

методите на одгледување. Во шиитаки 

печурките, откриени се состојки кои имаат 

и антибиотичко дејство.   

Хемискиот состав на печурките е од 

посебно значење за исхраната на човекот, 

но и за изборот на технолошката постапка 

на преработка. Хемискиот состав на 

свежата печурка е од големо значење за 

изборот на технолошките процеси и 

квалитетните својства на крајните 

производи. 

Во Република Македонија, печурката 

шиитаки се одгледува на многу мали 

простори. Но, порастот на производството 

со примена на модерната технологија во 

преработувачката индустрија, се повеќе се 

зголемува. Во преработена форма, најмногу 

се користи како сушена.   

Целта на нашето испитување беше да се 

утврди разликата во хемискиот состав на 

свежи и сушени шиитаки печурки.  

 

Материјал и методи 
Во ова истражување, како материјал за 

работа, користена е свежа и коморно 

сушена шиитаки печурка. Овие печурки, во 

Република Македонија, се одгледуваат во 

многу мали количини. Печурките од ова 

истражување се собрани од Баба Планина, 

берени во фаза кога капата е отворена 

приближно 70%, т.е. кога краевите од 

капите се благо свиткани кон внатрешната 

страна. После бербата, најнапред беше 

извршена визуелна проценка на печурките.  

Квалитетните својства на испитуваните 

печурки ги определивме преку 

определување на механички и хемиски 
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својства. Испитувањата се вршени во текот 

на 2013 година. Механичките својства беа 

определени само кај свежите шиитаке 

печурки. Беа определени дијаметарот на 

капата и должината на дршката.  

Утврдени се хемиските својства на свежите 

и сушените печурки. Сушењето на 

печурките е изведено во коморна сушница 

со загреан воздух. Принципот на сушење е 

прецизно изведен за да се добие 

карактеристичен мирис и изглед на 

печурката. 

Од хемиските својства на свежите и 

сушените шиитаки печурки, определени се 

следниве параметри: 

- вкупни суви материи - определени 

со сушење на материјалот во 

сушница на температура од 105 °С, 

до константна маса;  

- содржина на влага - определена со 

пресметка кога од 100 % ќе се 

одземе вредноста (процентот %) на 

вкупните суви материи;  

- содржина на витамин C - определен 

по методот на Tillmans, кој се 

базира на редокс реакција помеѓу L 

– аскорбинската киселина и 

органската боја 2.6 дихлорофенол 

индофенол;  

- содржина на вкупните киселини - 

определени со 0.1 М раствор на 

NaOH, а како индикатор се користи 

1 % раствор на фенолфтаелин;  

- содржина на вкупни јаглехидрати - 

определени по HPLC метода 

- содржина на минерални материи 

(пепел) - определени со жарење на 

материјалот на температура од 500 

°С. 

- содржина на азот (N) – определена 

по кјелдал метод (SARIĊ et al., 

1989);     

- содржина на фосфор (P2O5) – 

определена со атомски атсорбер 

(ICP - AEC) (SARIĊ et al., 1989);  

- содржина на калиум (K2O) – 

определена со пламенфотометар 

(SARIĊ et al., 1989); 

- содржина на калциум (SAT) – 

определена со атомски атсорбер 

(ICP - AEC) (SARIĊ et al., 1989);  

- содржина на магнезиум (Mg) – 

определена со атомски атсорбер 

(ICP - AEC) (SARIĊ et al., 1989); 

- протеини – определени со 

пресметка кога % на азот се множи 

со коефициент 6.25. 

Кај сушените шиитаки печурки, извршени 

се два предтретмани, со што се добиени три 

варијанти, и тоа: варијанта М1 – контролна 

варијанта; варијанта М2 – каде 

предтретманот беше извршен со 2% 

раствор од аскорбинска киселина за време 

од 5 минути; варијанта М3 – каде 

предтретманот беше извршен со 3% 

калиумметабисулфит во времетраење од 5 

минути. Содржината на минералните 

материи азот, фосфор, калиум, калциум и 

магнезиум, како и содржината на протеини 

е анализирана само кај трите варијанти 

сушени шиитаки печурки. 

 

Резултати и дискусија 

Физичките својства и хемискиот состав е 

карактеристичен за различните видови 

печурки кои воедно се 

праворпопорционални и со финансискиот 

аспект на одгледувањето печурки. 

Големината е една од позначајните 

физички својства. Со анализа на 

механичките својства, определен е 

масениот сооднос на одделните делови од 

печурките изразен во проценти. (San and 

James, 1981; Wilcke et al., 1989). Под 

хемиски состав на печурките се подразбира 

содржината на сите компоменти 

вклучувајќи ја и водата. (Brauer et al., 2002). 

Сите механички својства се утврдени со 

мерење на 50 шиитаке печурки. Според 

добиените резултати, просечниот дијаметар 

на капите е 8.60 см, а просечната должина 

на дршките е 4.10 см.  

Резултатите од хемиските својства се 

прикажани во следниве табели. 

 
 

 

 

 

 

Табела 1: Хемиски состав на свежи шиитаки печурки 
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Компоненти Свежи шиитаки печурки 

Вкупна вода (%) 74.80 

Вкупни суви материи (%) 25.20 

Вкупни киселини (%) 0.16 

Витамин С mg/100g 8.24 

Минерални материи (пепел) (%) 1.00 

Вкупни јаглехидрати (%) 4.20 

 
Табела 2: Хемиски состав на сушени шиитаки печурки 

Компоненти М1 М2 М3 

Вкупна вода (%) 7.80 7.90 7.95 

Вкупни суви материи (%) 92.20 92.10 92.05 

Вкупни киселини (%) 0.48 0.43 0.40 

Витамин С mg/100g 13.53 14.70 13.00 

Минерални материи (пепел) (%) 4.80 4.70 4.65 

Вкупни јаглехидрати (%) 7.10 6.40 6.60 

N (%) 2.10 1.70 1.80 

P (%) 1.29 0.90 1.00 

K (%) 1.15 1.10 1.26 

Ca (%) 4.15 4.00 4.02 

Mg (%) 2.58 2.40 2.50 

Протеини (%) 13.16 10.63 11.25 

 

Од податоците изнесени во Табела 1 и 

Табела 2, може да се констатира дека 

содржината на вкупна вода е повисока кај 

свежите шиитаки печурки, каде изнесува 

74.80%, а кај сушените шиитаки печурки, 

највисока содржина на вкупна вода има кај 

варијантата М3 и изнесува 7.95%. 

Содржината на вкупни суви материи е во 

корелација со содржината на вкупна влага и 

изнесува 25.20% кај свежите, односно 

92.20% кај варијантата М1 од сушените 

шиитаки печурки. Свежите шиитаки 

печурки имаат пониска содржина на 

вкупни киселини (0.16%) споредено со 

сушените шиитаки печурки од варијантата 

М1 (0.48%). Витаминот С кај свежите 

шиитаки печурки е застапен со 8.24 

mg/100g, додека кај сушените шиитаки 

печурки, витаминот С најмногу е застапен 

кај варијантата М2 каде предтретманот 

беше извршен со 2% раствор од 

аскорбинска киселина (14.70 mg/100g). 

Свежите шиитаки печурки содржат 1% 

минерални материи, споредено со сушените 

печурки од варијантата М1, каде 

содржината на минерални материи 

изнесува 4.80%. Содржината на вкупни 

јаглехидрати кај свежите печурки е пониска 

(4.20%), споредено со сушените шиитаки 

печурки од варијантата М1 (7.10%). 

Содржината на минералните материи азот 

(2.10%), фосфор (1.29%), калциум (4.15%) и 

магнезиум (2.58%) е највисока кај 

сушените шиитаки печурки од варијантата 

М1. Содржината на калиум (1.26%) е 

највисока кај сушените шиитаки печурки 

од варијантата М3 каде предтретманот 

беше извршен со 3% калиумметабисулфит. 

Содржината на протеини е во корелација со 

содржината на азот и е највисока кај 

сушените шиитаки печурки од варијантата 

М1 (13.16%). 

Од изнесените податоци може да се 

констатира дека шиитаки печурките се 

погодни за коморно сушење бидејќи 

нивниот хемиски состав по сушењето не се 

менува во негативен правец. Од трите 

варијанти сушени печурки, варијантата М1 

кај која не беше извршен предтретман, се 

одликува со најдобар хемиски состав. 

Поради тоа, оваа варијанта ја 

препорачуваме за консумација, како храна 

со богат хемиски состав и одлични 

нутриривни својства.  

 

Заклучок 

Врз основа на извршените испитувања и 

добиените резултати за утврдување на 

влијанието на технологијата на коморно 

сушење врз хемискиот состав на шиитаки 

печурките, можат да се донесат следниве 

заклучоци: 

- Хемискиот состав на печурките е од 

посебно значење за исхраната на 

човекот, но и за изборот на 
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технолошката постапка на 

преработка. 

- Кај трите варијанти коморно 

сушена шиитаки печурка, утврдена 

е повисока содржина на сите 

испитувани параметри, споредени 

со свежите шиитаки печурки 

- Содржината на суви материи е 

пониска кај свежите шиитаки 

печурки, каде изнесува 25.20%, 

споредено со сушените шиитаки 

печурки, каде највисока содржина 

на суви материи има кај варијантата 

М1 (92.20%). 

- Содржината на витамин С е 

највисока кај варијантата М2 

(14.70%) споредено со свежите 

печурки (8.24%). 

- Сушените шиитаки печурки од 

контролната варијанта, М1, имаат 

највисока содржина на азот, 

фосфор, калциум, магнезиум и 

протеини.  

- Сушените шиитаки печурки од 

варијантата М1 кај која не е 

извршен предтретман, се 

одликуваат со најдобри хемиски 

својства. 

- Коморното сушење е во иницијална 

фаза во нашата земја. Со 

воведување на коморното сушење 

во широката пракса, ќе се зголеми 

доходот на земјоделските 

производители, производството, 

вработувањето и девизниот прилив 

во нашата земја.  
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