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АПСТРАКТ 

 Во магистерскиот труд е направена компарација и анализа на квалитетот и 

хигиенските барања на сурово кравјо млеко добиено од индивидуални производители на 

големи и мали фарми од три региони на Пелагонија, согласно Правилникот за барањата за 

квалитет, безбедност и хигиена на млеко. 

 Испитувањата опфаќаат анализа на параметрите на хемискиот состав, утврдување на 

бројот на соматски клетки и вкупен број бактерии од примероци на млеко од малите и 

големите фарми од прилепскиот дел на Пелагонија, северниот и јужниот дел на Пелагонија 

во текот на целата година.  

Компаративните показатели укажуваат дека млекопродукција кај малите фарми 

изнесува 1324.846 l, додека кај големите фарми истата изнесува 20.058.307 l кај 

прилепскиот дел на Пелагонија. Вкупната млекопродукција кај малите фарми изнесува 

2009.615 l, додека кај големите фарми истата изнесува 19032.615 l, кај северниот дел од 

Пелагонискиот Регион. Додека, пак, кај јужниот дел од Пелагонискиот Регион вкупната 

млекопродукција кај малите фарми изнесува 1284.923 l, додека кај големите фарми истата 

изнесува 13301.923 l. 

Најдобри резултати (p<0,05) за содржината на протеини се забележуваат кај млекото 

кое потекнува од малите и големите фарми од јужниот дел на Пелагонискиот Регион, во 

споредба со северниот дел на Пелагонискиот и Прилепскиот Регион. Просечните вредности 

за испитуваниот параметар млечна маст во млекото се движат од 3,49 % кај малите фарми 

од Прилепскиот Регион, односно 3,65 % за големите фарми од истиот регион во споредба 

со останатите два. Количеството на сувата безмаслена материја во млекото од малите фарми 

во сите три региони не покажа статистички значајна разлика (p<0,05). Резултатите за 

содржината на лактоза кај млекото од сите три испитувани региони е во границите со 

Правилникот за сурово млеко. 

Просечниот број на соматски клетки во 1 ml се движи од 354.231 SCC/ml (прилепски дел од 

регионот) до 437.615 SCC /ml (северен дел од регион). Констатирана е значајна разлика од 

p<0,01 за содржината на соматски клетки кај малите фарми. 
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  Доколку се направи споредба за просечниот број на вкупни бактерии кои 

потекнуваат од големите и малите фарми од сите три региони, се покажува голема 

статистичка разлика (p<0,01). Особено е значајно да се напомене дека малите фарми во 

голема мера отстапуваат од барањата на Правилникот за посебните барања за безбедност и 

хигиена на млеко, а причина за тоа е хигиената на молзните грла. 

Добиените резултати ќе имаат апликативен карактер во млекарската индустрија 

затоа што ќе се разгледаат слабостите на домашните производители, ќе се преземат мерки 

и активности од страна на стручните служби кои ќе ги водат нашите земјоделци кон 

достигнување на стандардите на ЕУ во производството на млеко, а ќе претставуваат и 

значајна основа за формирање стратегија и динамика во оваа земјоделска област.  

 

Клучни зборови: кравјо млеко, хемиски состав, квалитет, хигиена, регионална 

поставеност; 
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ABSTRACT  

 

The master's thesis provides a comparison and analysis of the quality and hygiene 

requirements of raw cow's milk obtained from individual producers of large and small farms in 

three regions of Pelagonija in accordance with the Rulebook on requirements for quality, safety 

and hygiene of milk. 

The examinations include analysis of the parameters of the chemical composition, determination 

of the number of somatic cells and total number of bacteria from milk samples taken throughout 

the year from small and large farms in Pelagonija in Prilep region, North and South Pelagonija. 

Comparative indicators indicate that milk production in small farms is 1324,846 l per year, 

while in large farms it is 20,058,307 l per year in the Prilep part of Pelagonija. The total milk 

production in small farms is 2009.615 l per year, while in large farms it is 19032.615 l per year, in 

the northern part of the Pelagonija region. Whereas, in the southern part of the Pelagonija region, 

the total milk production in small farms is 1284.923 l per year, while in large farms it is 13301.923 

l per year. 

The best results (p <0.05) for the protein content are observed in the milk coming from 

small and large farms from the Southern part of the Pelagonija region, compared to the Northern 

part of the Pelagonija region and Prilep region. The average values for the examined parameter- 

milk fat in milk range from (3.49%) for small farms in the Prilep region and (3.65%) for large 

farms in the same region compared to the other two. The amount of dry fat-free matter in the milk 

from small farms in all three regions did not show a statistically significant difference (p <0.05). 

The results for the lactose content of milk from all three examined regions are within the limits of 

the Rulebook for raw milk. 

The average number of somatic cells in 1 ml ranges from 354,231 SCC / ml (Prilep part of the 

region) to 437,615 SCC / ml (northern part of the region). A significant difference of (p <0.01) 

was found for the content of somatic cells in small farms. 

 If comparing the average number of total bacteria originating from large and small farms in all 

three regions, a large statistical difference is shown (p <0.01). It is especially significant to note 
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that small farms deviate greatly from the requirements of the Rulebook on special requirements 

for safety and hygiene of milk, and the reason for such state is the hygiene of dairy cows. 

The obtained results will have an applicative character in the dairy industry because the 

weaknesses of the domestic producers will be examined, measures and activities will be taken by 

the professional services that will lead our farmers to reach the EU standards in milk production, 

and will represent and a significant basis for establishing a strategy and dynamics in this 

agricultural area. 

 

Keywords: cow’s milk, chemical compound, quality, hygiene, regional settlement.  
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1. ВОВЕД 

 

Говедата со векови се одгледувани на традиционален начин во рамките на малите 

фарми, главно на пасишта. Од другата половина на XIX век, со развојот на индустријата и 

перманентното растење на прирастот на населението, се јави потреба за рапидно 

зголемување на протеинските производи, при што доведе до индустријализација на 

млечното говедарство и примена на нови зоотехнички решенија. На тој начин започна 

новата ера, пред сè, во млечното говедарство, кое подразбираше значајно намалување на 

просторот за одгледување крави, недоволно или целосно намалување на движењето (врзан 

систем), па со тоа и неможност за изразување на природните облици на однесување и 

социјалните интеракции. 

Млечната фарма претставува организирана единица за производство на млеко која 

ја сочинуваат многубројни елементи и секој од нив мора сам за себе, како и во врска со 

другите елементи, да претставува оптимално решение доколку сакаме да постигнеме 

максимален ефект. На секоја млечна фарма шталата е главен објект и во неа живеат 

молзните грла кои произведуваат млеко, додека човекот ги врши преостанатите големи 

работи (хранење на молзните крави, молзење, чистење, односно изнесување на ѓубрето). 

Шталата мора да претставува компромисно решение помеѓу барањата и спротивностите 

што настануваат помеѓу кравите, човекот и економијата, со цел да се зголеми млечноста, да 

се подобри квалитетот на млекото, да се запазат сите хигиенско-здравствени критериуми и 

да се зголеми масата на млечните крави. 

Производство на млеко со добар квалитет на прв поглед е едноставно. Тоа гледиште се 

смета за точно сè додека не се почне практично со млекарството, додека не се почне со 

споредување на млекото кое се произведува или прима, додека не се воочи разликата помеѓу 

млеко и млеко. Тогаш повеќе не е лесно да се исполнат горните побарувања и само по себе 

се наметнува барањето на примероци со варијации во квалитетот. Приклучувајќи го кон тоа 

и прашањето за постојаноста на високи количини на млеко во текот на целата година, пред 
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млекарството никнуваат нови проблеми, кои не се решаваат само со математичка обработка 

на статистички податоци за бројот и продуктивноста на молзните крави.  

Едни од основните мерки, кои се однесуваат на квалитетот на млекото, се законските 

прописи. Кравјото млеко се дефинира на следниот начин: „Млекото е непроменет производ 

на вимето, добиен со редовно, целосно и непрекинато молзење на една или повеќе крави. 

На млекото од другите цицачи, при ставањето во промет, мора задолжително да биде 

назначено името на цицачот од кое потекнува (овчо млеко, козјо млеко и сл.).“ Прописите 

во светот, на пример, швајцарските, побаруваат уште млекото да потекнува од исправно 

хранети крави, а некои други – да е добро промешано и да не му е додадено, ниту одземено 

ништо. Побарувањата, кои се горе истакнати, ги поставуваат сите законски прописи во 

светот со намера преку нив на народот да му се обезбеди квалитетно млеко. 

Квалитетот на суровото млеко го одредуваат хемискиот состав, физичките особини и 

хигиенскиот квалитет (Antunac и сор., 1997.). 

Млекото е храна која голем број потрошувачи секојдневно ја консумираат и со оглед 

на неговото значење за широка потрошувачка, оправдано е да се вршат и да се воведуваат 

сите мерки што придонесуваат за негов подобар квалитет. 

Кога се зборува за млекото како неопходна животна намирница, критериумот за квалитетот 

се заснова првенствено на составот и природните својства на овој производ и мерките со 

кои се обезбедуваат услови за правилна и рационална исхрана. Под квалитет на млеко се 

подразбираат многубројни мерки на вредности, меѓу кои составот на млекото и неговата 

здравствено-хигиенска исправност се најважните карактеристики. Кај утврдувањето на 

квалитетот најголемо внимание се обраќа на составот на млекото, кој е пресуден за 

прехранбената, технолошката и комерцијалната вредност на млекото. Исто така, не може 

да се намали и значењето на хигиенската исправност на млекото, бидејќи не може да се 

зборува за вистински квалитет ако млекото не ја задоволува и оваа важна карактеристика. 

Основната цел на сите производители на млеко е да произведат безбедно и 

квалитетно сурово млеко, кое ќе ги обезбеди најстрогите очекувања на млекарската 

индустрија и потрошувачите (Србиновска, 2007). Секој фармер мора да гарантира дека 

млекото потекнува од здрави животни кои се одгледувани во соодветни услови. Секако, 
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барањата се фармерите да бидат стручни и образовани за да можат да ги имплементираат 

сите стандарди за производство на квалитетно и безбедно млеко (Havranek и Rupi, 2003). 

Со донесувањето на Директивата ЕЕЗ 92/46 во Европската Унија, а потоа и регулативата ЕЗ 

04/853 се воспоставени сè поголеми критериуми за квалитет на суровото млеко во земјите 

на ЕУ. Според овие прописи, квалитетот на суровото млеко се оценува врз база на 

хемискиот состав, физичките особини и хигиенскиот квалитет, како и присуство на 

инхибиторни супстанции. 
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2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА 

 

2.1. ОСОБИНИ И СОСТАВ НА МЛЕКО 

 

Млекото е бела или жолтеникава течност, секрет на млечната жлезда добиен со 

целосно молзење од една или повеќе здрави крави кои правилно се хранети и соодветно 

сместени. Во однос на физичко-хемиското гледиште, млекото е емулзија на масти, колоиден 

раствор на протеини и прав раствор на шеќери и соли. 

Органот кој го создава и лачи млекото е млечната жлезда, односно виме. По својот 

ембрионален развој, млечната жлезда спаѓа во редот на кожни жлезди. Кај женките, под 

дејство на хормонот естрон 7 прогестерон, се развива млечната жлезда во орган кој врши 

нормална функција на секреција на млеко. 

Под терминот „млеко“ се подразбира секогаш кравјо млеко. Меѓутоа, ако се зборува за 

млеко од друго животно, секогаш треба да се нагласи, односно означи како „овчо млеко“, 

„козјо млеко“ и сл. Млекото се вбројува како една од неопходните животни намирници и 

критериумот за неговиот квалитет се заснова првенствено на неговите природни својства и 

критериуми со кои се обезбедуваат услови за правилна и рационална исхрана. Под квалитет 

на млеко се подразбираат многубројни вредности, меѓу кои составот на млекото и неговата 

здравствено-хигиенска исправност, кои претставуваат најважни карактеристики за 

квалитетот на млекото.  

Составот и особините на млекото законски се регулираат со Правилникот за квалитет 

на млекото и производи од млеко. Кравјото млеко што се става во промет мора да ги 

исполни следните услови (Вујичиќ, 1985): 

 

1. Да е добиено најдоцна 15 дена пред телењето, односно најрано 8 дена по телењето; 

2. Да е со еднолична, непроѕирна бела до жолтеникава боја; 

3. Да има својствен мирис, вкус и боја; 

4. Да е непосредно по молзењето оладено под 8оС; 
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5. Да не му е додадена вода, што се утврдува со точката на мрзнење која не смее да 

биде поголема од минус 0,53оС или со рефрактометриски број кој не смее да биде 

помал од 39 при температура од 17оС, односно индексот на рефракција да не е 

понизок од 1,3420; 

6. Да содржи најмалку 3,2 % млечна маст; 

7. Да содржи најмалку 8,5 % сува материја без маст; 

8. Степенот на киселост да не е поголем од 7,6оЅН; 

 

                                                

2.2 ХЕМИСКИ СОСТАВ НА МЛЕКОТО 

 

Според хемискиот состав, млекото спаѓа во една од најсложените биолошки 

течности и се смета дека содржи неколку стотици различни супстанции и состојки. 

Хемискиот состав влијае врз особините на млекото, а како доказ за тоа е промената на 

изгледот на млекото при одземањето на мастите или при додавање вода или, пак, при 

таложење на казеинот. Промената на млекото не само што ја намалува биолошката вредност 

во поглед на исхраната кај луѓето, туку влијае и врз понатамошната преработка на млекото 

за други цели. За да се спречат сите негативни влијанија во понатамошната обработка на 

млекото, потребно е, пред сè, да се утврди, односно испита нормалниот состав на млекото. 

Составот на млекото е варијабилен и зависи од многу фактори (вид, раса, период на 

лактација, исхрана и др.). Млекото се состои од вода и сува материја, која ја сочинуваат 

сите состојки на млекото кои при загревање на млекото од 102оС не испаруваат. При 

загревањето на млекото, заедно со водата, испаруваат и други гасови СО2, NH3, H2S, O2 и 

H2 и некои други лесно испарливи материи, како што се алкохоли, масни киселини, амини, 

кетони, естри, ароматични соединенија и др. 

Просечниот хемиски состав на млекото на домашните шарени говеда е следниот (табела 1, 

Шумиќ, 2008): 
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Табела 1. Просечен хемиски состав на млекото (Шумиќ, 2008) 

Компоненти 

Содржина во 100 г 

Средна вредност      Опсег на 

варирање 

              Вода  87.,5 87 – 88 

          Протеини  3,13 3 – 3.32 

              Маст  3,76 3.6 – 3.8 

        Јаглехидрати  4,84 4.8 – 4.9 

           Минерали  0,8 0.7 – 0.97 

 

Значи, може да се каже дека млекото го сочинуваат следните компоненти: 

• Вода, 

• Протеини (казеин, протеини на сурутката), 

• Минерални материи (микро и макроелементи), 

• Гасови (CO2, O2, N2),  

• Преостанати состојки (витамини, ензими, азотни материи). 

Млекото честопати се дефинира како емулзии на масти во колоиден раствор на 

протеини и правилен раствор на лактоза и минерални материи. Веќе од оваа дефиниција 

може да се види дека млекото е сложен полидисперзен систем во кој се разликуваат четири 

фази (Шумиќ, 2008): 

1. Грубо дисперзна, 

2. Колоидна, 

3. Молекуларно јонска и  

4. Гасна. 

И во рамките на истата фаза постои дисперзност. Така, големината на масните глобули 

се движи од 0,1 до 20 mm и ја сочинуваат грубо дисперзираната фаза. Најголемиот дел од 

колоидната фаза ги сочинуваат протеините, кои исто така се полидисперзни. Меѓу нив 

најкрупни честички има казеинот, најфини а-лактоалбумин. Меѓутоа, полидисперзноста се 

јавува и во рамките на ист протеин. Така, големината на честичките на казеинот се движи 

измеѓу 30 и 300 nm. Од главните состојки на млекото единствено лактозата се наоѓа во 
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целосна молекуларно дисперзност со изедначена големина на честички од 1 nm (Ѓорѓевиќ, 

1987). 

Физичките и хемиските состојби на секои од компонентите на млекото се меѓусебно 

поврзани така што промената на условите на една од компонентите предизвикува промена 

кај друга или други компоненти. Без таа заемност на тие компоненти не би можел да се 

образува стабилен систем. 

Најпрост доказ за сложеноста на млекото како физичко-хемиски систем е фактот дека 

водата е основен диспергент во тој систем, а повеќе од половина од состојките (количински) 

не се растворени во неа (масти, казеин, б-лактоглобулин, еуглобулин и др.). Во вода се 

растворливи само лактоза, а-лактоалбумин, псевдоглобулин и дел од солите со одредена 

концентрација (Ѓорѓевиќ, 1987). Меѓутоа: 

• Постојниот раствор на соли овозможува растворање на б-лактоглобулинот и дел на 

имуноглобулинот; 

• Казеинот, благодарение на реакцијата со катјоните, образува соли и во содејство на 

одредени јони се одржува суспендиран во дадена средина К+ и Na+ јони и нивните 

соли со солната, фосфорната и лимонската киселина ја зголемуваат стабилноста на 

казеинот, додека Ca2+,Mg2+ и некои нивни соли ја смалуваат стабилноста на 

казеинот; 

• Млечната маст без протеини и други површински активни материи (ПАМ) би била 

без атсорпционен слој и брзо би се издвоила на површината, без можност брзо и 

лесно диспергира. 

 

2.2.1 ВОДА 

 

Водата во млекото се наоѓа како слободна вода и физичко-хемиски врзана вода. Во 

најголем дел водата во млекото се јавува како слободна и во неа се растворени 

преостанатите материи, како прави или колоидни раствори, или се наоѓаат во суспензии 

или емулзии. Во млекото во слободната вода се наоѓаат растворена лактоза, минерални 

материи и др. 
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Физичко-хемиската врзана вода се наоѓа атсорбирана во хидратациониот плашт во 

одредени состојки на млекото. Во млекото се наоѓа околу 2,0-3,5 % врзана вода, од која 50 

% врзува казеин, 30 % албумин, 15 % маст и атсорпционен плашт на масни топчиња и 4 % 

лактоза, минерални материи и други состојки. Млекото во просек содржи 87,5 % вода и 12,5 

% сува материја (Вујичиќ, 1985). 

 

2.2.2 СУВА МАТЕРИЈА ВО МЛЕКОТО 

 

Под сува материја на млеко се подразбираат сите негови состојки освен слободната 

вода. Сувата материја во млекото е многу променлива величина и овие варијации најмногу 

се условени од промената на мастите. Како константна вредност се смета сувата материја 

без масти, која се пресметува на тој начин што од сувата материја се одзема содржината на 

мастите. 

Сувата материја на кравјото млеко варира во границите измеѓу 11 и 14 %, а за 

просечно се зема 12,75 %. Варирањето на сувата материја во млекото се јавува поради 

влијанието на голем број фактори.  

 

 

2.2.3 МАСТИ ВО МЛЕКОТО 

 

 

Млечната маст кај нас и во светот претставува една од најскапите компоненти на 

млекото. Содржината на мастите во млекото може да варира во широки граници, од 2,5 до 

5 %, па и повеќе. Просечната содржина на млечната маст во кравјото млеко е околу 3,8 %, 

(Ѓорѓевиќ, 1987) со широк интервал на варирање кој зависи од исхраната, расата, периодот 

на лактација, старост и здравствената состојба на животните, како и степенот на 

исхранетост, интервалот помеѓу молзењата итн.  

Во мастите на млекото спаѓаат повеќе различни липидни соединенија, од кои 

најмногу содржи триглицериди 95-96 %, потоа диглицериди 1,3-1,6 %, моноглицериди 
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0,016-0,038 %, фосфати 0,2 -1,0 %, стероли 0,2-0,4 %, слободни масни киселини 0,1-0,4 %, 

сквален 0,007 %, каротиноиди и витамини А, Д, Е и К растворливи во масти во траги. 

Млечната маст се создава во млечната жлезда и содржи околу 20 масни киселини 

составени од 4 до 22 заситени и незаситени јаглеродни атоми со една или повеќе двојни 

врски. Поради разлика во начинот на исхрана на кравите во текот на годината, се јавува 

разлика во точката на топење на млечната маст. Во зима млечната маст има повисока точка 

на топење и поцврста конзистенција бидејќи во храната се застапени масни киселини со 

висока точка на топење, а во лето има пониска точка на топење и помека конзистенција, 

бидејќи храната содржи повеќе масни киселини со помала точка на топење (Миљковиќ, 

1984). 

 

2.2.4 ПРОТЕИНИ ВО МЛЕКОТО 

 

Количината на белковините во млекото помалку варира од содржината на млечните 

масти. Најголем дел од белковините сочинува казеинот, кој изнесува околу 3 %, додека 

значително најмалку се застапени албумините и глобулините, кои заедно сочинуваат околу 

0,5 %. 

Протеините во млекото се состојат од казеин, кој сочинува 80 % од сите протеини во 

млекото, и протеини на млечниот серум (сурутка), кој сочинува 20 %. Покрај овие, во 

незначителни количини се наоѓаат уште и ензими и некои минорни протеини (Ѓорѓевиќ, 

1987). 

Млекото содржи околу 3-3,5 % (30-35 г/л) протеини, што сочинува околу 28 % сува 

материја, што укажува дека млекото е продукт богат со протеини кои се во облик на мицели 

со глобуларен облик. Зборот казеин потекнува од латинскиот збор caseus што значи сирење, 

бидејќи казеинот е супстанција со чие згрутчување се овозможува производството на 

сирење и претставува основен протеин во него. 

 Казеинот е најважниот протеин во млекото поради неговите технолошки особини и 

најмногу го има. Многу технологии на млеко се засновани врз основа на особините на 

казеинот: технологија на сирење, млечно-кисели производи (Ѓорѓевиќ, 1987).  
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За казеинот е добро познато дека врз основа на неговите особини и однесување со сирниот 

фермент, се одвива производството на сирење и дека и тој, покрај млечните масти, 

претставува најважна состојка во сирењето. 

Заедно со преостанатите белковини во млекото, казеинот влегува во составот на 

голем број други млечни производи, како што се: слатки и кисели млечни напивки, 

концентрирани видови млеко, млеко во прав и друго. Во сите овие производи казеинот 

претставува најважна компонента од белковините во млекото, прво поради својата 

количина, а потоа поради своите специфични особини кои на одреден начин се користат во 

технологијата на одредени производи. Па поради тоа, во интерес на млекарите е да се води 

сметка за количината на казеинот во млекото, како и за неговите својства. 

 

 

2.2.5 УРЕА ВО МЛЕКО 

 

Уреата во млекото е индикатор и показател за снабдување со протеини и енергија. 

Нормалната количина на уреа во млекото изнесува 12-30 mg/100 ml млеко. Од организмот 

преку млекото се излачува и уреата, а со бројот на лактациите благо расте нејзината 

содржина (Glavic et al., 2016). 

По содржината на уреата во млекото ја оценуваме снабденоста на микроорганизмите 

во бурагот со азотни соединенија (првенствено амонијак). Ако има доволно амонијак, ќе 

имаме добро варење на јаглехидратите и синтеза на микробните протеини, а доколку има 

повеќе, тоа значи дека кравите се непотребно хранети со поголема количина белковини. 

На содржината на уреата во млекото директно или индиректно влијаат следните фактори 

(Glavic et al., 2016): 

• Млечноста на кравите 

• Големината на кравите 

• Стадиумот на лактација 

• Расата на кравите 

• Староста на кравите 
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2.2.6.ЛАКТОЗА ВО МЛЕКО 

 

ЛАКТОЗА или млечен шеќер е дисахарид кој се наоѓа во млекото. Од 

моносахаридите во составот на лактозата влегуваат гликоза и галактоза. Просечната 

количина на лактоза во млекото изнесува од 4,6 до 4,8 %. Зголемениот број соматски клетки 

можно е да го намали уделот на лактозата за 10-20 %. Млекото кое содржи < 4,5 % лактоза 

можно е да потекнува од вимето зафатено со некои воспалителни процеси, односно 

инфекцијата на вимето го намалува дотокот на крв во вимето, што предизвикува намалена 

содржина на лактоза. Главен извор за настанување на лактозата е гликозата. Кравите се 

осетливи на недостиг на гликоза и како резултат на тоа имаат помала млечност и помала 

количина на лактоза во млекото. Од економски аспект, содржината на лактозата е значајна 

бидејќи заедно со белковините и пепелта претставуваат сува материја без масти, која може 

да влијае врз цената на млекото (Миљковиќ,1984). 

Лактозата преку гликозата е важен извор на енергија и факт е дека со млекото овој 

извор на енергија се добива поевтино од другите извори на гликоза кои им се потребни 

посебно на новороденчињата. Со разложувањето на лактозата во нејзините составни 

шеќери во организмот, тие го регулираат ферментациониот систем и имаат способност, 

спрема потребата, да ја трансформираат гликоза во галактоза и обратно. 

Лактозата има големо значење и за преработката на млекото. Производството на 

кисело-млечните напивки, јогуртот, киселото млеко, кефирот и др., се заснова на 

ферментација на млечниот шеќер во млечна киселина, што е исто така од големо значење 

за зреењето на сирењето.  

 

2.2.7. МИНЕРАЛНИ МАТЕРИИ И СОЛИ 

 

Минералните материи во млекото се наоѓаат во облик на соли, чија вкупна содржина 

изнесува околу 1 %. Во млекото се наоѓаат органски и неоргански соли во вид на јонски, 

молекуларен и колоиден раствор или, пак, како нерастворливи, а некои врзани за 

белковините. Во јонскиот раствор се наоѓаат јони на натриум, калиум и хлор, додека пак 
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калциумот, магнезиумот, цитратот и фосфатот делумно се врзани за белковините, а делумно 

се како јони (Milkovic, 1984). 

Калциумот во млекото, околу 46 % се наоѓа како неоргански колоид, околу 20 % е врзан за 

белковините, а 34 % е во правиот раствор. Млекото во мали количини може да содржи и 

стронциум, рубидиум, литиум, бариум, алуминиум, цинк, бор, олово, молибден, хром, 

сребро, титан и силициум.  

Минералните соли во млекото изразени преку пепелта се застапени просечно околу 

0,65 %. Во однос на другите состојки на млекото, оваа количина на минерални материи 

изгледа доста мала, меѓутоа, не може да се каже дека е сиромашно со минерални материи. 

Кога нивната количина ќе се пресмета во однос на сувата материја на млекото, изнесува 

повеќе од 5 % (Milkovic, 1984). 

  

Микроелементи во млеко. Во млекото се наоѓаат голем број микроелементи чија 

количина се мери во ppm или mg/l. Според денешните сознанија, се смета дека има 26 

микроелементи во составот на млекото (стронциум, рубидиум, литиум, бариум, алуминиум, 

цинк, бор, олово, молибден, хром, сребро, железо, бакар, флуор, јод, манган, селен, калај, 

бром, кадмиум, никел, ванадиум, кобалт, титан и силициум), (Вујичиќ, 1985). 

 

2.2.8. СУВА МАТЕРИЈА БЕЗ МАСТИ ВО МЛЕКОТО 

 

Количината на сувата материја без масти во процената за квалитетот на млекото се 

смета за еден од приоритетните показатели. Намалувањето на нејзината содржина се смета 

како резултат на додавање вода во млекото. Врз основа на многу истражувања, направени 

се и таблици за ориентациона процена за додадената вода (Lechener, 1973). 

На количината на сувата материја без масти значително влијае состојбата на секреторниот 

дел на млечната жлезда. Промената на неговата функција е условена од физиолошкиот 

циклус (гравидитет и полниот циклус), но најчесто од воспалителните процеси во млечната 

жлезда, односно маститис (Milohnoja и сор., 1989; Petrovic, 1983). 

Со оглед на значењето на сувата материја без масти во млекото и зачестените наоди 

во млекото со сува материја без масти под минималните дозволени вредности, т.е. 8,5 % 
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(Divnic, 1988), се смета за потребно да се утврди кои се најчестите причинители за тие 

појави. 

 

 

2.3. ПАРАМЕТРИ НА ХИГИЕНСКА ИСПРАВНОСТ НА МЛЕКОТО 

 

 

Heeschen (1987) утврдил дека квалитетот на суровото млеко е одреден од 

параметрите на хемискиот состав и хигиенската исправност. Имајќи го тоа предвид, 

производството и пласманот на млекото на пазарот и производите од млеко, а со цел да се 

заштити здравјето на луѓето, Советот на Европската економска заедница во 1992 година ја 

донесе Директива 92/46/ЕЕЗ со која се регулираат здравствените правила за производство 

и пласирање на пазарот на суровото млеко, термички обработеното млеко и производите од 

млеко, односно добивање квалитетно млеко и производи од млеко.  

Квалитетот на суровото млеко се дефинира врз основа на следните параметри: 

млечна маст, белковини, лактоза, сува материја без масти, густина, степен на киселост, 

точка на мрзнење, вкупен број микроорганизми и број на соматски клетки. 

Квалитетот на млекото мора да одговара на законските прописи кои го дефинираат млекото 

на следниов начин: „Млекото е нормален секрет на млечната жлезда кој се добива со 

редовно и непрекинато молзење на една или повеќе здрави крави, кои се правилно хранети 

и правилно држени, на кое ништо не му е одземено ниту додадено.“ Хигиенски исправно 

млеко (здраво млеко) е млеко кое содржи мал број микроорганизми, соматски клетки и 

резидуи (остатоци, антибиотици, пестициди, дезинфициенси и хормони), (Stojanovic и 

Каtic, 1998). 

Микробиолошките критериуми можат да се поделат во три групи: микробиолошки 

стандарди, микробиолошки спецификации и микробиолошки директиви (Katić и сор. 2004). 

Mossel и Netten (1991) наведуваат дека кој било микробиолошки критериум за млеко треба 

да ги содржи следните формулации: список со најзначајните микроорганизми и/или 

токсини, лабораториски методи за нивна идентификација и квантификација, план на земање 
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примероци, микробиолошки лимити и број на примероци кои мораат да ги задоволат 

поставените лимити. 

Со оглед на хемискиот состав на млекото (во прв ред водата, потоа белковини – 

казеин, албумин и глобулин, млечна маст, фосфолипиди, млечен шеќер, неоргански соли, 

витамини, ензими) и неговите физичко-хемиски особини, тоа е многу поволна средина за 

живот и размножување на микроорганизми кои се главни предизвикувачи за расипување на 

млекото. Како дополнителен фактор кој овозможува брз развој на микроорганизмите во 

млекото е поволната температура, при што го ослабуваат квалитетот на самото млеко 

(промена на конзистенција, промена на вкус, боја и мирис). Овие микроорганизми се 

индикатори за хигиената во синџирот на производство на млеко, од молзење до 

потрошувачите, како и трајноста на млекото и производите од млеко, меѓутоа, не се од 

примарно значење за здравјето на луѓето. 

Млекото на многу здравите грла во моментот на напуштање на вимето има многу 

мал број микроорганизми, а тоа се должи на бактерицидното дејство на супстанциите кои 

се содржат во млекото. Овој период трае неколку часа, што зависи од својствата на млекото, 

бројот на микроорганизмите и температурата. Имајќи го ова предвид, за да се сочува 

квалитетот на млекото и да се продолжи времето на чување на фармите и во млекарниците, 

потребно е млекото да се лади и на тој начин доаѓа до селекција на микрофлората во 

млекото. 

Во понатамошниот период (12-48 часа по молзењето), доколку температурата на 

млекото е над 18ºС, доаѓа до активација и размножување на протеолизните бактерии, а 

нивното потиснување настанува 24-72 часа по молзењето. Во оваа фаза се зголемува бројот 

на стапчестите млечни бактерии. Кога млечната киселина ќе достигне ниво 2,5-3 %, 

нивниот развој застанува, а поволни услови за свој развој наоѓаат квасците и мувлите 

(Saccharomyces, Torulopsis, Penicillium), што доведува до минерализација на органските 

материи на млекото и покачување на рН на 6-7, што овозможува повторна активација на 

протеолизните бактерии. 

Од друга страна, микроорганизмите се одговорни и за различни воспалителни 

промени на вимето на молзните крави. Во овие случаи млечните жлезди продуцираат 

различни одбранбени фактори од кои значајна улога имаат полиморфно нуклеарни 
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леукоцити, лимфоцити и макрофаги кои ги означуваме како соматски клетки. Бројот на 

соматските клетки зависи од видот на причинителот и стадиумот на инфекција (акутна или 

хронична). Зголемениот број соматски клетки доведува до намалување на количината на 

млекото од вимето, како и промена на неговиот состав. По правило, млекото од шталите 

обично содржи поголем број микроорганизми – често некои од нив се патогени и за луѓето. 

 

 

2.4. ОСТАТОЦИ ИЛИ РЕЗИДУИ ВО МЛЕКОТО 

 

Под остатоци или резидуи во млекото се подразбираат материи кои достасуваат во 

него поради човечкото влијание врз животната средина, животните или намирниците, со 

цел добивање што поголеми количини храна или нејзино чување од расипување. Во резидуи 

значајни за хигиената на млекото спаѓаат антибиотици, дезинфициенси и хормони. Од 

пестициди најважни се инсектициди (средства за уништување на шталските паразити – 

муви, вошки, крлежи и др.), хербициди (средства за заштита на растенијата од болести и 

коров), како и фунгициди. Без оглед на тоа како достасуваат во млекото, заедничко за сите 

е дека штетно влијаат врз човечкиот организам, па затоа треба што помалку да се користат 

во производството на храна или нивната употреба да се намали до најмала мера. 

Средствата за дезинфекција во млекото можат да се најдат како последица на нивна 

неправилна употреба (големи концентрации), и тоа оние што се стабилни во млекото. 

Антибиотиците во млекото достасуваат на различни начини. Еден од начините е нивно 

излачување по лекување на кравите, па затоа по препорака на Комитетот за млеко на 

Светската здравствена организација, млекото на кравите по лекување не смее да се 

употребува за исхрана на човекот 72-96 часа. Друга причина за присуство на антибиотици 

во млекото е нивното додавање за да се спречи размножувањето на микроорганизмите во 

млекото и на тој начин да се спречи расипување на млекото (Mandić et al., 2006).  
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2.5. ОЦЕНА НА ХИГИЕНСКА ИСПРАВНОСТ 

 

Пред производителот на млеко што сака да го пласира на домашниот пазар и на пазарот 

на Европската Унија се поставуваат услови за производство според современи принципи и 

стандарди. Во тој поглед многу се важни барањата што се поврзани со здравствената 

состојба на молзните крави и барањата поврзани со хигиената на имотот. Според (Mandić 

et al., 2006), кога се мисли на хигиена на имотот се мисли на: хигиена при молзење, хигиена 

на просториите и опремата, хигиена на персоналот, хигиена на кравите и хигиена на 

производството. 

2.5.1. ХИГИЕНА ПРИ МОЛЗЕЊЕ 

 

Хигиена пред молзење подразбира хигиенско вршење на истото, а складирањето на 

млекото да се врши под услови кои нема да доведат до штетни промени и развој на 

микроорганизми (ладење на млекото). Со ладењето на млекото во голема мера се запира 

размножувањето на микроорганизмите во млекото. Меѓутоа, постојат микроорганизми кои 

се размножуваат и при ниски температури. Интензитетот на нивното размножување зависи 

од почетниот број на микроорганизми (степен на контаминација) и температурата и 

должината на ладење (Mandić et al., 2006). 

 

За да се произведе млеко со добар хемиски и микробиолошки состав, неопходно е да 

се обезбедат соодветни услови за молзење, како и правилен начин на спроведување на 

молзењето. За успешно одвивање на молзењето, било да е рачно било машинско, како и за 

зачувување на здравјето на молзните крави и производство на квалитетно млеко, потребно 

е да се обезбеди следното:  

• Шталата да биде чиста, особено лежиштата; 

• Да е комфорна и пространа; 

• Да има доволно дневна светлина и да биде проветрена; 

• Местото за молзење да биде чисто; 

• Молзните грла да бидат чисти, особено во моментот на молзење; 
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• Молзните единици да бидат чисти; 

• Молзењето да го врши компетентен, здрав, чист и совесен молзач. 

 

Фактори што непосредно влијаат врз хигиената на молзење се следните: 

 

1. Хигиена на површината на шталите, особено на лежиштата и простирката;  

2. Хигиена на молзиштето, особено на молзните единици и млеководот; 

3. Хигиена на молзните единици; 

4. Хигиена на кравите, особено на вимето; 

5. Хигиена на молзачите, особено нивните раце, облеката и обувките; 

6. Тишина во шталите и нежни постапки од страна на молзачот; 

7. Начинот на водењето на молзењето (редоследот на постапките при молзење, 

молзење секогаш во исто време, број на молзења во текот на денот, еднакво 

растојание помеѓу молзењата, правилнa подготовка на молзење, целосно 

измолзување); 

8. Компетентност на молзачот (здравствена состојба, извежбаност, рутина, 

сконцентрираност, спремност за унапредување на својата работа).   

 

2.5.2. ПОСТАПКА НА МОЛЗЕЊЕ 

 

 Правилната постапка на молзење се состои од неколку фази: 

1. Подготовка на вимето за молзење; 

2. Предмолзење или молзење на првите млазеви; 

3. Масажа на вимето; 

4. Молзење; 

5. Домолзување; 

6. Дезинфекција на вимето. 
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2.5.3. ХИГИЕНА НА ПРОСТОРИИТЕ И ОПРЕМАТА 

 

Шталата, како градбена единица со своите технички и зоосанитарни карактеристики 

претставува темелна рамка за квалитетно производство на млеко, треба да биде комфорна, 

варосана, проветрена, светла, сува и чиста. 

Хигиената на просториите и опремата подразбира постојано миење, чистење и 

дезинфекција на просторот (лежиштето, јаслите, поилиштето), а посебно внимание треба да 

се обрне на површините каде што се молзат кравите, на молзните апарати, лактофризите и 

транспортните цистерни (Mandić et al., 2006). 

 При изборот на дезинфекциските средства мора да се води сметка за подрачјето на 

нивната примена, составот на активните компоненти и нивното дејство врз 

микроорганизмите, како и нивната економска прифатливост (Tofant и сор., 2003). Освен 

секојдневното чистење, потребно е барем еднаш годишно да се изврши темелно механичко 

чистење, санитарно миење, дезинфекција, а потоа варосување со вар. Лежиштата на кравите 

мора да имаат доволна количина на квалитетна простирка.  

Покрај тоа, во шталите мора да се врши квалитетно проветрување, осветлување, 

напојување со вода, дотур на храна и сл., а со цел да се подобри хигиената на животните, да 

се намали количината на испарливите материи, да се воспостави нормален метаболизам и 

сл. Во шталата треба да има што помалку прашина и микроорганизми за да не навлезат во 

млекото, со што би дошло до нарушување на хигиената на млекото. Доволна количина на 

дневна светлина се обезбедува преку шталските прозорци (0,5 m2 прозорска површина). Во 

зимските месеци молзењето се одвива ноќе, па поради тоа, треба да има добро вештачко 

осветлување. Најдобро би било шталата, покрај страничните прозорци, да има отвори и на 

таванот, со што би се овозможило чистиот воздух да влегува преку прозорците и автоматски 

да го потиснува загадениот воздух низ таванските отвори.  

 

2.5.4. ХИГИЕНА НА ПЕРСОНАЛОТ 

 

Хигиената на персоналот ги опфаќа вообичаените барања (работна облека, 

здравствената состојба на персоналот и др.). Факт е дека персоналот, односно човекот кој 
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го врши молзењето во голема мера влијае врз количината и хигиенскиот квалитет на 

измолзеното млеко. Било да се работи за рачно или машинско молзење, молзачот мора да 

биде запознаен со правилните постапки при молзењето, мора да е здрав и редовно да ја 

одржува личната хигиена.  

Пред молзењето на секоја крава, молзачот мора темелно да ги измие рацете и да ги 

дезинфицира. Тој мора секогаш да има уредни раце, чиста работна облека, а доколку има 

долга коса, мора соодветно да ја прибере. 

Од опрема за молзење молзачот треба да го има следното: 

• Сад со топла вода; 

• Сад со растворено дезинфекциско средство; 

• Крпи погодни за миење и дезинфекција на вимето; 

• Соодветни платнени или хартиени бришачи за бришење на вимето; 

• Сад со дупло или темно дно за земање на првите млазеви од млекото, односно 

предмолзна проба. 

 

2.5.5. ХИГИЕНА НА КРАВИТЕ 

 

Хигиената на кравите претставува огледало на средината во која се одгледуваат и е 

од големо влијание за здравствената состојба (Оstojić – Аndrić, 2013). Некои истражувања 

за однесувањето на кравите покажуваат дека тие имаат одбојност кон нечистата средина, 

особено при првото соочување со неа и сакаат да ја избегнат (Phillips и Morris, 2002). 

Појавата на инфективни болести, како што се маститисот и дигиталниот дерматитис, се исто 

така поврзани со лошите хигиенски услови во шталите (Schukken и сор., 1990; Rodriguez и 

сор., 1996). Правилната хигиена на кравите како индикатор за благосостојбата од скоро е 

воведена во научните и стручните истражувања во областа на здравјето и благосостојбата 

на кравите и претставува основен предуслов да се добие млеко со соодветна хигиенска 

исправност. Од таа причина, неопходно е редовно да се одржува хигиената на молзните 

грла, особено задниот дел од телото, стомакот, препоните, нозете, а пред сè самото виме. 

При лежење на валкано лежиште, на телото од кравата се лепат делови од изметот, урината, 

од простирката и од храната. При молзењето, овие материи лесно стигнуваат во садот со 



Магистерски труд  Компаративни испитувања на квалитетот на 
сурово млеко од одделни линии од пелагонискиот регион 

_____________________________________________________________________________________ 
 

30 
 

млеко. Со соодветно секојдневно изнесување на ѓубрето и чистење на лежиштето во 

шталите се намалува валкањето на кравите. Исто така, со секојдневното одржување на 

хигиената на телото од кравата се намалува можноста за загадување на млекото, а со тоа ќе 

имаме и хигиенски исправно млеко кое ќе ги задоволува критериумите. 

 

2.5.6 ХИГИЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО 

 

Во однос на хигиената на самото производство на млекото, треба да се напомене 

дека суровото млеко од секој производител треба редовно да се проверува според прописите 

воспоставени од системот за контрола и квалитет. Кога млекото од една фарма се 

испорачува директно, примероците се земаат кај претприемачот на млекото, или пред 

испораката, доколку испораката ја врши самиот производител, односно фармерот. Ако 

резултатите од ваквиот тип контрола ги задоволуваат стандардите за квалитет, може 

дополнително да го стимулира производителот да го зголеми производството и го задржи 

истиот квалитет во континуитет со правилно хигиенско одржување на сите критериуми кои 

тоа го побаруваат. Во спротивно, производителот на млеко може да ја изгуби дозволата за 

понатамошна испорака на млеко, доколку во рок од три месеци од објавувањето на 

пропишаните стандарди за квалитет, млекото и понатаму не одговара на пропишаните 

стандарди (Mandić et al., 2006). 

 

2.6. КРИТЕРИУМИ ЗА ХИГИЕНСКА ИСПРАВНОСТ НА МЛЕКОТО И 

СТИМУЛАЦИЈА 

 

Европската Директива 92/46/ЕЕЗ содржи упатство за постигнување квалитет и 

хигиенска исправност за производство и продажба на сурово млеко (кравјо, овчо, козјо), 

термички обработено млеко, млеко наменето за преработка во производи од млеко и 

производи од млеко. Оваа директива ги опфаќа одредбите за одгледување молзни крави, 

нивната здравствена заштита, обработка на млекото (ладење, складирање и транспорт), 

квалитет на млекото наменето за преработка, видови преработка (свежи, трајни производи), 
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начин на термичка обработка, систем на производствените линии, дејствување и 

поврзување на контролните лаборатории. 

Европската директива има високи критериуми во однос на квалитативниот и 

квантитативниот состав на суровото млеко. Имено, суровото млеко мора да има својствен 

изглед, боја и мирис, најдоцна два саати по молзењето треба да биде оладено на температура 

од +6оС доколку се собира секој ден и +8оС ако се собира секој втор ден. Во однос на 

барањата, односно директивите за квалитативниот состав кои се поставени од европската 

директива, суровото млеко треба да содржи најмалку 3,2 % млечни масти, најмалку 3 % 

белковини, да содржи најмалку 8,5 % сува материја без масти, густината да се движи од 

1,028 до 1,034 g/cm3 на температура од 20оС, степен на киселост 6,8оЅН и pH-вредност 6,5 

до 6,7.  

Меѓународната комисија за микробиолошки спецификации има предложено некои 

критериуми кои ги има прифатено и Европската заедница и според овие микробиолошки 

критериуми, предвидени се три групи анализи: задолжителни, препорачани и додатни 

(Roberts i sar., 1995). Во суровото млеко задолжително се испитува присуството на 

Salmonella spp. S. aureus и колиформните микроорганизми и се одредува вкупниот број на 

микроорганизми, со препорачани анализи се утврдува присуството на Brucella spp., 

Campylobacter spp. i E. coli, а доколку епидемиолошката ситуација наложува и додатни 

испитувања, тогаш се докажува и присуството на L. monocyogenes i Y. enterocolitica. 

За нашите услови и условите на ЕЕЗ-критериумите за оцена на хигиенската 

исправност на млекото, важни се вкупниот број микроорганизми и бројот на соматски 

клетки во 1 мл млеко. Стимулацијата за хигиенска исправност може да се постигне ако 

бројот на микроорганизмите и бројот на соматските клетки припаѓаат на екстра, прва и 

втора класа. 

Млекарите во нашата земја признаваат 4 класи на млеко во однос на хигиенската 

исправност: 

  



Магистерски труд  Компаративни испитувања на квалитетот на 
сурово млеко од одделни линии од пелагонискиот регион 

_____________________________________________________________________________________ 
 

32 
 

 

Табела 2. Квалификација на млекото во нашата земја (според Правилникот за посебни 

барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените 

контроли на млеко и млечни производи) 

 

Класа на млеко Број на 

микроорганизми / мл 

млеко 

Број на соматски 

клетки /мл млеко 

Стимулација % 

Екстра  ≤ 100 000 ≤400 000 25 

I 100 001 – 400 000 ≤ 400 000 15 

II 400 001 – 1 000 000 ≤ 400 000 5 

III > 1 000 000 ≤ 400 000 0 

  

 

2.7. ХЕМИСКО-МИКРОБИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА 

СУРОВОТО КРАВЈО МЛЕКО 

 

Високата варијабилност на бројот на микроорганизмите е последица на неадекватно, 

нестандардизирано добиено сурово млеко при молзењето и негово чување. За да се зачува 

хранливата вредност и погодноста за негова преработка, потребно е суровото млеко при 

испораката и употребата да го сочува својот квалитет во состојба како што е добиено со 

молзење здрави, добро негувани и правилно хранети крави (Jovanovic, 1998). 

 Во Правилникот за квалитет и други барања за млеко, млечни производи, 

композитни млечни производи и стартер-култури е пропишано вкупниот број 

микроорганизми во кравјото млеко да не преминува 1.000.000/ml, а бројот на соматски 

клетки да не преминува 400.000 во милилитар млеко. Меѓутоа, во практиката сè уште не се 

исполнуваат во целост овие услови поради малите производства и проблем е зголемениот 

број на микроорганизми што настануваат по молзењето. Според Proliü и сор., 2003, 

зголемувањето на производството, односно создавањето фамилијарни фарми, кои би имале 

најмалку 20 молзни крави, би придонело за подобрување на хигиенскиот квалитет. Со 
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ваквиот обем на производство малите фарми би биле во можност да набавуваат современи 

системи за молзење и ладење на млекото, со што би се овозможила автоматизација на 

целиот процес на производство, кој би бил побрз и би имал квалитетни суровини, а самото 

производство би било поевтино. 

Барањата на Европската Унија во врска со квалитетот и хигиената на суровото млеко 

се состојат во тоа суровото млеко да мора да биде тестирано за составот, вкупниот број 

бактерии и соматски клетки најмалку двапати месечно. Млекото не смее да содржи 

колострум, антибиотици, додадена вода, крв, кои било други намерно додадени супстанции 

и туѓи тела како прашина, слама и сл. Суровото млеко мора да има добар вкус и мирис, 

вкупниот број микроорганизми да биде помал од 100.000 во ml млеко и бројот на 

соматските клетки да биде помал од 400.000/ml во суровото млеко. Во хемиски поглед, 

специфичната тежина мора да биде помала од 1,028 на 20оС, содржината на сувата материја 

без масти над 8,50 % и содржината на протеините над 2,80 %, (Hawells, 2004).  

 

 

2.8. ФАКТОРИ ШТО ВЛИЈААТ ВРЗ КОЛИЧИНАТА, СОСТАВОТ И 

КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕКОТО 

 

Производството на млеко со добар квалитет на прв поглед е едноставно, сè до оној 

момент кога ќе се почне практично со производство, додека не се воочи разликата помеѓу 

млеко и млеко.  

Количината на млекото и хемискиот состав на млекото на одредени крави во 

пократок временски период и под нормални околности речиси секогаш се константни. 

Меѓутоа, на производителите на млеко не им е лесно на молзните крави да им ги овозможат 

тие нормални услови, а во некои случаи тоа е надвор од нивната моќ. Често пати доаѓа до 

промена како на количината така и на составот на млекото во прилично широки граници 

поради влијание на различни фактори. Познавањето на овие фактори на производителот на 

млеко му служи од повеќе причини (Sabados, 1959): да ги избегне, ако тоа е можно, да ги 

објасни причините за промената и да ги користи во производството на млеко. 
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Ќе ги наведеме во најкратки црти најважните фактори, кои во овој случај нè 

интересираат. 

На количина и на составот на млекото влијаат голем број фактори кои можат да се 

поделат во две групи: внатрешни (генетски) и надворешни (парагенетски). 

 

2.8.1 ВНАТРЕШНИ (ГЕНЕТСКИ) ФАКТОРИ 

2.8.1.1. Раса на крави 

 

Кога е во прашање производството на млеко, расата е најважниот фактор. 

Производството на млеко, односно количината на млеко, составот, т.е. сувата материја и 

млечната маст зависат од расата на кравите што се одгледуваат. Расата не само што ја 

условува количината на млеко, туку ги условува и количината и бојата на млечните масти. 

Како пример може да ни послужат просечната количина и просечниот состав на млекото на 

некои типични раси на говеда. 

Сименталската раса е настаната во Швајцарија и е раса со комбинирани својства. 

Со други зборови, се користи за производство и на млеко и на месо. За една стандардна 

лактација во траење од 305 дена може да произведе и до 7000 kg млеко. 

Холштајн-фризиска раса е позната како најголем производител на млеко. Оваа 

раса настанала во Америка во 70-тите години на XIX век со увозот на фризиските говеда од 

Холандија, на кој е работена строга селекција – зголемени се млечноста и висината на 

гребенот. Производниот капацитет на расата изнесува од 6.000 до 12.000 килограми млеко 

со 3,6 % млечна маст и 3,3 % протеини (Чобиќ и Антов, 1996). Се појавува во црно-бела 

боја во 97-98 % и црвено-бела боја во 2-3 %. 
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Табела 3. Хемиски состав на млеко во зависност од расата (Ѓорѓевиќ, 1987). 

 

 

Значи, постојат разлики во продуктивноста и составот на млекото кои се условени 

од расата. Расите со поголема количина на млеко даваат млеко со помала содржина на масти 

и сува материја. Во врска со тоа, кравите од расата џерзеј даваат млеко со поголема 

содржина на масти, просечно околу 5,14 %, во однос на кравите од расата холштајн-

фризиска.  

Важно е да се истакне дека и во една раса постојат значајни разлики во составот на 

млекото добиени од индивидуалните грла. Содржината на млечните масти се намалува во 

текот на неколку недели по телењето и потоа расте до крајот на лактацијата. Составот на 

млекото се менува и во текот на молзењето, така што последната измолзена количина млеко 

има значително поголема содржина на масти. Синтезата на сите состојки на млекото, па и 

на мастите, се намалува за време на инфекција со маститис. Исто така, содржината на 

мастите полека се намалува и со староста на животното (Ѓорѓевиќ, 1987). 

 

2.8.1.2 Индивидуалност 

 

Одредени крави од иста раса, под исти животни услови, даваат различни количини 

на млеко со различен состав поради различните наследни својства. Благодарение на тоа, со 

селекцијата можеме да влијаеме врз зголемувањето на продуктивноста на нашите стада не 
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само во поглед на количината на млекото и мастите, туку што е особено и многу важно - и 

во поглед на количината на сувата материја во млекото (Sabados, 1959). 

 

2.8.1.3 Старост и големина на кравите 

 

Под влијание на овој фактор, количината на млеко се покачува до 4-5 лактации, па и 

до 5-8 лактации, односно во 8-11 години од животот на молзните крави се достигнува 

максимумот на молзењето (Sabados, 1959). Некои автори наведуваат дека најповолна 

молзност имаат кравите околу седмата година од нивниот живот. Според некои автори, 

содржината на мастите и на сувите материи во млекото има тенденција на слабо опаѓање 

порано, а според други автори, дури по десеттата година, додека дотогаш е константно. Со 

оглед на тоа дека молзните крави не живеат доволно долго, или стануваат неплодни, ретко 

го постигнуваат својот максимум на молзење. Тоа е последица на слабата конституција, која 

е, како и способноста за продукција на млеко и млечни масти, наследно својство. Важна 

улога за одржување долг живот и добра конституција имаат и количината и квалитетот на 

храната. Големите крави даваат повеќе млеко од малите. Содржината на мастите во млекото 

не се споредува по овие принципи. 

 

 

2.8.1.4 Кондиција на кравите 

 

Кондицијата на кравите, односно резервите на енергија, се мери како степен на 

дебелина на кравите и се смета за еден од главните фактори за млечност на кравите и 

масност на млекото по телењето (Sabados, 1959). Лошата кондиција (<2,75) значи дека 

кравите немаат доволна резерви на енергија, што ја ограничува млечноста по телењето, и 

покрај тоа што дебелите крави (>4) даваат повеќе млеко и поголема млечност, посклони се 

кон метаболички нарушувања (кетоза) во периодот по телењето. Затоа дебелината ја 

одредува количината на енергија, зрната на жито кои им се дават на кравите во текот на 

сувиот период. Кравите мора да бидат во кондиција на 3. ден по телењето. 
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Во сувиот период, тие треба да се движат и да се хранат одвоено од другите крави. Лошата 

кондиција на кравите се поправа на крајот на лактацијата, а не во сувиот период. 

Добрата кондиција на кравите, пред и по телењето, ја осигурува продуктивноста, а 

во првите недели од лактацијата дава и поголема содржина на масти. Вкупниот принос на 

млекото може краткотрајно да се зголеми и за 25 %, а количината на мастите за 5-10 %. 

 

2.8.1.5 Должина на сувиот период 

 

Должината на сувиот период е во тесна врска со кондицијата, така што еднакво 

влијае како и таа. Должината на одморот по првите две лактации многу добро влијае врз 

нормалниот развој на молзните крави (Sabados, 1959). 

Најкритичниот период во производствениот циклус на високомлечните крави е 

преодниот период по 3 седмици од телењето, кога кравите не можат да внесат онолку 

хранливи материи колку што излачуваат млеко. 

Преодниот период се состои од период на завршеток на сувиот период и почеток на 

рана лактација. Во овој краток период од 21 до 28 ден се случуваат силни и брзи промени 

(хормонален статус, експресија на стотини гени во млечните жлезди и црниот дроб, 

потребите за храна и имунитет), кои на кравите им обезбедуваат одеднаш раст на плодот 

(80 % во последниот месец) и подготовка за телење и производство на колострум како 

заштитен и хранлив за млекото. 

 

 

2.8.1.6 Гравидитет и интервал на телење 

 

Почнувајќи од петтиот месец, кај кравите почнува појако намалување на количината 

на млеко, чија маснотија оттогаш почнува постепено да расте. 

Најдобро е ако интервалот на телење трае една година. Тогаш во текот на животот на 

молзните крави се добива поголема количина на млеко од вкупната количина на млекото, 

отколку на помалиот број други лактации. 
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2.8.1.7 Стадиум на лактација 

 

Во текот на лактацијата се менуваат количината и составот на млекото. Притоа, 

производството на млеко покажува брз раст одма по телењето, па од 100 до 120 дена на 

лактација каде што кравата постигнува максимум во производството на млеко. Потоа 

млечноста опаѓа, по приближна стапка од 2,5 % неделно, за да заврши на околу два месеца 

пред телењето.  

Нормалната или таканаречената стандардна лактација трае 305 дена, а периодот на 

засушување 60 дена, така што производниот циклус на кравата изнесува 365 дена или една 

година. Меѓутоа, во практика лактацијата трае и пократко од 10 месеци, особено кај кравите 

со помала млечност, а може да трае и подолго од една година кај кравите со високо 

производство на млеко. Нормално се смета дека кравата најмногу млеко дава во првите 100 

дена од лактацијата, нешто помалку во другите 100 дена од лактацијата, а најмалку во 

третите 100 дена од лактацијата.  

Затоа, за најдобри крави се сметаат оние што постигнуваат не само максимум во 

дневната количина произведено млеко, туку имаат и добра трајност на лактација, односно 

низ што подолг временски период даваат и одржуваат големи количини на млеко. Со други 

зборови, добри се оние крави кај кои просечното опаѓање на млечноста по недели по 

максимумот на лактација слабее и е изразено сè до 5. месец на стелност, каде што по 

правило настапува осетно смалување на млечноста на кравите (Sabados, 1959).  

Што се однесува на количината на млеко, таа прво расте во првите 5-6 недели по 

телењето, потоа постепено опаѓа до петтиот месец на гравидитетот, а потоа следува нагло 

опаѓање до засушување. Содржината на мастите во млекото покажува во принцип обратна 

појава. Составот и својствата на млекото се разликуваат на почетокот и на крајот од 

лактацијата. 

Млекото во раната лактација (до 30 дена) содржи помала количина масни киселини 

со C4:0 до C12:0, во однос на централниот (до 120 дена) и доцниот период на лактација, до 

210 дена (Jensen, 2002). Количината на триглицеридите, кои инаку сочинуваат 96-98 % од 

вкупните липиди, не подлегнува на промените во текот на лактацијата (Bitman и Wood, 

1990). 
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2.8.1.8 Молзење 

 

Број на молзења. Познато е дека од високопродуктивните молзни крави со честото 

молзење добиваме поголема вкупна количина млеко. Тоа зголемување може да изнесува 

околу 15 % кон преминот на трикратно молзење и за уште околу 10 % ако молзењето е 4 

пати на ден. 

Интервал помеѓу молзење. Интервалот помеѓу молзењата влијае така што со 

неговото скратување се зголемува содржината на масти на млеко, а се намалува количината 

на млеко. Ако интервалот е еднаков, нема некои побитни разлики. 

Способност на молзарите. Несоодветните начин на молзење може да предизвикаат 

задржување на млекото, намалување на количината и на мрснотијата во млекото кај едно 

молзење, порано засушување и слабеење на продуктивноста на молзните крави. Освен тоа, 

човекот што ги молзи кравите е одговорен и за здравјето на вимето и последиците што се 

во врска со тоа. Бавниот молзач добива помала количина млеко, кое е и посиромашно со 

масти. Затоа е штетна теоријата за втората фаза на секреција на млекото, која го наведува 

молзачот на бавно молзење. 

Фракција на млекото кај молзењето. Во текот на молзењето се зголемува 

содржината на масти во млекото, така што последното млеко е најмрсно. Овие 

диференцијации се изедначуваат ако вимето се масира непосредно пред молзењето 

(Sabados, 1959).                            

 

2.8.1.9. Исхрана 

 

Исхраната, покрај стадиумот на лактација, е најизразениот и најважниот фактор. Од 

количината и квалитетот на храната зависи, особено во некои пригоди, количината на 

млекото. Познато е дека недоволната исхрана е најраширената причина за ниски приноси 

она млеко. Неадекватната и низ подолг период неизбалансирана исхрана може и да ја 

намали содржината на сувите материи без масти во млекото, а екстремно лошата храна ја 

намалува и содржината на мастите во млекото. Со исхраната значително може да се влијае 

врз количината и составот на мастите, особено на нејзиниот маснокиселински состав. 
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Факторите на исхраната што влијаат врз составот на млекото можат да се поделат на 

сезонски и регионални, а се рефлектираат низ содржината, составот и појавната форма на 

мастите и маслата во основната исхрана. 

Масните киселини од храната претставуваат еден од изворите на масните киселини 

за синтеза на млечните масти. Масните киселини кои потекнуваат од храната, особено 

вишите масни киселини, најчесто полинезаситените, учествуваат со околу 18-25 % во 

млечната маст (Hawke и Taylor, 1983; Ѓорѓевиќ, 1987). 

Со нормализирањето на исхраната може да се коригира само составот на млекото, 

додека приносот на млекото останува понизок од нормалниот низ останатиот дел од 

лактацијата. Храната може да влијае и врз вкусот и мирисот на млекото од материите кои 

преминуваат во млекото и предизвикуваат различни грешки. Чест е вкусот на репка, силажа, 

див лук, пелин итн. Некои маслодајни растенија, како што се сојата и лененото семе, може 

привремено, по 1-2 недели, да ја подигнат содржината на мастите и за 1%. 

 

2.8.1.10 Сезона на телење 

 

Сезоната на телење најдобро е да биде наесен или во рана зима. Кравите што се телат 

напролет даваат помалку млеко и масти. Кај нас пролетното телење е вообичаено.  

 

2.8.2 НАДВОРЕШНИ (ПАРАГЕНЕТСКИ) ФАКТОРИ 

2.8.2.1. Амбиентални услови 

 

Високата надворешна температура и високата влажност на воздухот во текот на 

летото се еден од главните фактори што негативно влијаат врз здравјето кај производно- 

репродуктивните високомлечни крави, односно оваа надворешна температура ги покренува 

адаптационите механизми на одредени физиолошки процеси во организмот. Во вакви 

услови, кравите во текот на ноќта и во раните утрински часови треба да се соземат и така 

полесно да го пребродат негативното влијание на високите надворешни температури во 

попладневните часови (Schneider и сор., 1988). 
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Поради зголемената надворешна температура, доаѓа до намалена консумација на 

храна, престројување на ендокриниот систем на кравата, скратено време на преживување и 

нарушена ферментација во желудникот, намален степен на ресорпција на хранливите 

материи и зголемена енергетска потреба за одржување во живот (Collier и Beede, 1985; 

Collier и сор., 2005). 

Најчести фактори што ја ограничуваат производствено-репродуктивната способност на 

високомлечните крави во текот на летото се, пред сè, температурата на воздухот, зрачењето 

на сонцето, релативната влажност на воздухот, брзината на ветрот, како и меѓусебната 

интеракција на наведените климатски фактори (Sharma и сор., 1983). 

 

1.8.2.1. Влијание на топлотниот стрес 

  

Веќе со децении е познато влијанието на топлотниот стрес кај кравите врз нивната 

млечност, пред сè, високомлечните крави. Така, Bianca (1965) утврдил дека млечноста на 

кравите се намалува за третина (33 %) ако високомлечните крави се чуваат во услови каде 

што температурата преминува 33оС. Многу истражувачи подоцна го потврдиле ова правило 

со нешто повисоки или пониски согласности во резултатите. 

Thatcher (1974) ја потврдува оваа правилност за холштајн-фризиската раса на крави. 

Ваквата правилност ја потврдува и Mc Dowell со соработниците (1976). Тој утврдил 

намалување на млечноста на кравите за 15 % кога по чувањето во услови со 18оС се 

пренесени на надворешна температура од 30оС. Во таа пригода пресметал дека се намалува 

искористливоста на метаболичката енергија за создавање млеко за околу 35 %. 

Fuquay (1981) истакнува дека температурата не е единствен атмосферски фактор кој 

предизвикува стрес кај кравите. Тој, покрај температурата, го истражува влијанието на 

амбиенталната влажност на воздухот. Тој тргнува од фактот дека евапорацијата иницира 

висока надворешна (амбиентална 0) температура на воздухот, но ја забавува високата 

влажност на воздухот. Значи посебен проблем е високата температура, но и високата 

влажност на воздухот. Затоа предлага воведување индекс на температурна влажност како 

индикатор за ризик на појава на температурен стрес. 
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Меѓутоа, топлотниот стрес не влијае секогаш на ист начин. Ефектите од неговото 

влијание врз млечноста на високомлечните крави зависат од периодот на лактација. 

Ефектите на топлотниот стрес се особено изразени во првите два месеца од почетокот на 

лактацијата (Sharma et al.,1983). Како важна технолошка помош на кравите може да 

послужи исхрана во текот на ноќта, кога амбиенталните услови се многу попријатни 

(Richards, 1985; Brosh et al.,1988; Schneider et al.,1988). 

Како посебни непогодни услови за чување на кравите се истакнуваат големите дневни 

осцилации на температурите во периодот на лактација. Во принцип, секоја дневна промена 

на температурата надвор од термонеутралната зона доведува до спречување на 

функционирањето на млечните жлезди (Igono и сар. 1992). Погодна температура за работа 

на млечните жлезди кај кравите е помеѓу 5оС и 25оС, а најоптимална е помеѓу 9оС и 12оС 

(Igono и сор.,1992; Adams и Ishler 1996; Roenfeldt, 1998). 

Температурата на воздухот над 32оС доведува до силен топлотен стрес кај 

високомлечните крави. Ефектите, пред сè, се манифестираат во намалување на 

продукцијата на млеко за околу 15 % (Silanikov, 2000; Bluett и сор., 2000). Како причина за 

тоа, Kadzere и сор. (2002) истакнуваат дека веќе на температура од околу 26оС отежнато е 

ладењето на организмот со евапорација, што доведува до нарушување на основниот 

(базален) метаболизам кај молзните крави. 

Во секој случај, сите оние што се занимаваат со изучување на влијанието на 

амбиенталните услови на млечноста на кравите истакнуваат дека топлотниот стрес 

значително ја намалува активноста на млечните жлезди, а најприфатлив индикатор на ризик 

од појава на топлотен стрес е индексот на температурната влажност (Amstrong, 1994; 

Ravagnolo и Misztal, 2000; Kadzere и сор., 2002; West, 2003; Hansen, 2004; Collier и сор., 2006; 

Вујанац, 2010).  

Ненадејното заладување на времето во есен и пролет, невремињата и мразевите 

можат кај молзните крави, при пасењето, да предизвикаат намалување на количината на 

млеко. Еднакво влијаат и јаките топли лета, додека поладното време влијае обратно. 

Бидејќи во нашата земја има планинска и континентална клима, нашите молзни крави се 

изложени на сите варијанти од овој фактор. 
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2.8.2.2 Терање на кравите 

Ова може да ја намали количината и маснотијата во млекото, но може и да ја покачи 

содржината на мастите, албуминот и сувата материјa (Sabados, 1959). 

 

2.8.2.3. Одбивање на телето 

Одбивањето на телето ја вознемирува мајката и може да предизвика промена во составот на 

млекото. Обично се намалува содржината на масти во млекото (Sabados, 1959). 

 

2.8.2.4. Напојување со вода 

Во некои наши региони има периоди кога владее недостиг на вода, што негативно се 

одразува врз количината на млекото. Квалитетот на водата не смее да го загрозува здравјето 

на молзните крави, ниту да го намали побарувањето на храна (Sabados, 1959). 

 

2.8.2.5.  Работа и движење на кравите 

Умерената работа, со соодветна добра исхрана, има влијание врз производството, а 

прекувремената работа или долги патувања до пасиштата или поилата со вода ја намалуваат 

количината на млеко и го менуваат неговиот состав (Sabados, 1959).  

 

2.8.2.6. Нега и чување на кравите 

Добро негувани и одржувани крави даваат повеќе млеко. Запуштените крави, 

нечисти и затворени во непроветрени и мрачни штали, не можат да дадат нормална 

количина млеко. Примери за позитивно и негативно влијание на овој фактор имаме во сите, 

па и во најсовремените млекарски индустрии во најразвиените земји (Sabados, 1959).  

 

2.8.2.7. Лекови 

Лековите, на пр., етер, хлороформ, терпентин, алкохол и др., преминуваат во 

млекото и му ги менуваат вкусот и мирисот (Sabados, 1959). 
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2.8.2.8. Хормони 

Хормоните ја контролираат секрецијата на млекото. Така, на пример, хормонот 

thyroxin ја условува продуктивноста на молзните крави, така што супстанциите кои се 

слични на тој хормон успеваат да го зголемат приносот на млекото. Хормонот за 

намалување на млекото или oxytocin управува со празнењето на вимето, а адреналинот го 

поништува неговото дејство, односно предизвикува задржување на млекото во вимето кога 

молзната крава е вознемирена при молзењето (Sabados, 1959). 

 

2.8.2.9. Различни фактори 

Различните фактори, како што се повреди, дигестивни нарушувања и преостанати 

здравствени проблеми, значително го намалуваат приносот и го менуваат составот на 

млекото. 
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3. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Основни цели на истражување во овој магистерски труд ќе бидат: 

 

➢ индивидуалната контрола на квалитетот на сурово млеко во мали и големи фарми на 

индивидуални млекопроизводители од одделни линии (Северен, јужен и прилепски дел 

од Пелагонискиот Регион), 

➢ Следење на квалитетот на млекото (преку испитување на хемискиот состав на млекото) 

на секоја од испитуваните фарми во Пелагонискиот Регион, 

➢ Испитување на хигиенската исправност на млекото преку утврдување на вкупниот број 

соматски клетки SCC/ml(x1000) и вкупниот број на бактерии CFU/ml (x1000), 

➢ Анализа на добиените резултати од хемискиот состав и хигиенската исправност и 

утврдување на одредени варијабилности помеѓу млекото од различни фарми во 

времетраење од една година, како и факторите што влијаат врз одредени варирања,  

➢ Според направените испитувања и сумираните резултати, да се направи констатација 

на кое ниво се почитуваат основните хигиенско-санитарни норми во примарното 

производство во СР Македонија. 
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА 

Материјал за работа е сурово млеко од холштајн-фризиската раса на говеда  

Земањето примероци ќе се врши од фарми на индивидуални млекопроизводители од збирно 

млеко чувано во лактофризери на +4° С.  

Локацијата на фармите е на одделни линии од Пелагонискиот Регион (северен, јужен 

и прилепски дел од Пелагонискиот регион). Примероците ќе бидат земани во период од 

една година од осум фарми на индивидуални млекопроизводители: 

- мали фарми на индивидуални млекопроизводители (до 10 молзни крави) и 

- големи фарми на индивидуални млекопроизводители (до 60 молзни крави).  

Примероците за хемиска анализа ќе се земаат на секои 48 саaти во текот на една 

година. 

✓ Хемиската анализа на млекото ќе се врши на MILKOSCAN FT 120, при што ќе 

бидат испитувани: 

• млечна маст 

• протеини  

• сува материја  

• сува материја без маст  

• лактоза. 

 

✓ Микробиолошката анализа на суровото млеко ќе се прави по двапати во месецот 

во период од една година. Вкупниот број на бактерии ќе биде одредуван со 

Bactocount по метод ISO 21187:2004. Вкупниот број на соматските клетки ќе биде 

одредуван со Fossomatic по метод ISO 13366 part 2. 

 

Според Правилникот за посебни барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката 

на вршење на службените контроли на млеко и млечни производи („Службен весник“, 

бр.26/2012), вкупниот број на бактерии е до 100 000/ml, додека пак вкупниот број на 

соматски клетки изнесува 400.000 клетки/ml.  
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5.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

5.1. МЛЕКОПРОДУКЦИЈА ОД ПРОИЗВОДНИТЕ ЛИНИИ ОД 

ИСПИТУВАНИТЕ ФАРМИ СПОРЕД РЕГИОНАЛНАТА ПОСТАВЕНОСТ 

 

 Со оглед на местоположбата, географските, хидролошките и климатските услови, 

Пелагонискиот Регион исполнува значајни предуслови за уште поинтензивен развој на 

млекопроизводство и со тоа и развој на млекарската индустрија, како една од најважните 

гранки во земјоделскиот сектор. Во овој регион постојат поголеми и помали 

млекопроизводители, односно постојат разлики во расниот состав на грлата што ги 

одгледуваат, условите на одгледување и чување, начинот на молзење, хигиената и опремата 

што се користи.  

 Резултатите за вкупната млекопродукција од производните линии од испитуваните 

фарми, според регионалната поставеност, се прикажани табеларно и графички. 

 

Табела 4. Вкупна млекопродукција на фармите од прилепскиот дел на Пелагонија 

 

Количина на млеко 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 

Мали фарми 

прилепски дел 

од Пелагонија  

Големи фарми 

прилепски дел 

од Пелагонија 

𝒙 1324.85 20058.31 

Sd 566.51 3143.52 

CV 42.76 15.67 
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Графикон 1. Вкупна млекопродукција на фармите 

од прилепскиот дел на Пелагонискиот Регион 

 

  

 

Од резултатите може да се забележи дека вкупната млекопродукција кај малите 

фарми изнесува 1324.846 ml, додека кај големите фарми истата изнесува 20.058.307 ml. 

Разликите се големи и статистички значајни (p<0,01). 

 

Табела 5. Вкупна млекопродукција на фармите од северниот дел на Пелагонија 

Количина на млеко 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 

Мали фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

�̅� 2009.62 19032.62 

Sd 571.49 2515.24 

CV 28.44 13.22 

 

 

 

0,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 25000,00

Мали фарми Прилепски дел од Пелагонија 

Големи фарми Прилепски дел од Пелагонија 

Произведено млеко (литри)

Произведено млеко-Прилепски дел
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Графикон 2. Вкупна млекопродукција на фармите од северниот дел на Пелагонискиот 

Регион 

 

 

Табела 6. Вкупна млекопродукција на фармите од јужниот дел на Пелагонија 

 

Количина на млеко 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 

Мали фарми 

јужен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

јужен дел од 

Пелагонија  

�̅� 1284.92 13301.92 

Sd 371.72 1897.86 

CV 28.93 14.27 

 

 

  

0,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00

Мали фарми Северен дел од Пелагонија 

Големи фарми Северен дел од Пелагонија 

Произведено млеко (литри)

Произведено млеко-Северен дел
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Графикон 3. Динамика на вкупната млекопродукција на фармите од јужниот дел на 

Пелагонија 

 

 

 Од резултатите на табелите (5 и 6) и графичките прикази (2, 3) може да се забележи 

дека вкупната млекопродукција кај малите фарми изнесува 2009.615 l, додека кај големите 

фарми изнесува 19032.615 l, во северниот дел од Пелагонискиот Регион. Додека, пак, во 

јужниот дел од Пелагонискиот Регион вкупната млекопродукција кај малите фарми 

изнесува 1284.923 l, а кај големите фарми изнесува 13301.923 l.  

 Разликите што се тестирани помеѓу големите и малите фарми од сите три региони се 

големи и статистички значајни (p<0,01). Ваквите резултати произлегуваат од фактот што 

кај големите фарми е очекувано да има поголема млекопродукција поради поголемиот број 

молзни грла, расниот состав, начинот на молзење - исклучиво машински и опремата, 

фрижидерите за ладење на млекото. Откупните линии на собирање на млекото зависат од 

повеќе фактори, како што се: економската моќ на млекарницата, капацитетот на нејзините 

преработувачки погони, асортиманот на производи, дневното количество млеко, сезонските 

варирања во количеството, оддалеченоста на производителите на млеко, развиеноста на 

сообраќајниците и други фактори (Талевски, 2007), наведено во истражувањата на 

Гроздановска (2019). 

0,00 5000,00 10000,00 15000,00

Мали фарми Јужен дел од Пелагонија 

Големи фарми Јужен дел од Пелагонија 

Произведено млеко (литри)

Произведено млеко-Јужен дел
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5.2. ХЕМИСКИ СОСТАВ НА МЛЕКОТО 

 

5.2.1.СОДРЖИНА НА МЛЕЧНА МАСТ ВО МЛЕКОТО ОД ИСПИТУВАНИТЕ 

ФАРМИ СПОРЕД РЕГИОНАЛНАТА ПОСТАВЕНОСТ 

 

Млечната маст, заедно со протеините, е најважната и најпроменлива компонента од 

хемискиот состав на млекото, врз која најголемо влијание имаат генетските и 

парагенетските фактори. 

Резултатите за динамиката на млечната маст по региони се дадени во табели (6-8) и 

графикони (4 -6). 

 

Табела 6. Содржината на млечна маст во млекото кај мали и големи фарми во 

Прилепскиот Регион 

%MM (g/100g) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

прилепски дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

прилепски дел од 

Пелагонија  

𝒙 3.50 3.65 

Sd 0.16 0.25 

CV 4.46 6.76 

T-test 0.06 
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Графикон 4. Содржината на млечна маст во млекото кај мали и големи фарми во 

Прилепскиот Регион 

 

  

Врз основа на табеларниот и графичкиот приказ, може да се констатира дека 

просечната средна вредност на млечната маст во млекото кај малите фарми од Прилепскиот 

Регион изнесува 3,49 %, односно 3,65 % кај големите фарми, со просечни варијации од 0,15 

до 0,24 во стандардните девијации. Ако се направи споредба помеѓу големите и малите 

фарми од овој регион, може да се утврди статистички значајна разлика (p<0,05) која 

веројатно е резултат на генетските и парагенетските фактори, кои во голема мера имаат 

улога во млечната маст. 
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Табела 7. Содржина на млечна маст во млекото кај мали и големи фарми во северниот дел 

на Пелагонискиот Регион 

 

%MM (g/100g) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

�̅� 3.75 3.81 

Sd 0.21 0.19 

CV 5.70 5.00 

T-test 0.39 

 

 

Графикон 5. Содржина на млечна маст во млекото кај мали и големи фарми во северниот 

дел на Пелагонискиот Регион 
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Табела 8. Содржина на млечна маст во млекото кај мали и големи фарми во јужниот дел 

на Пелагонискиот Регион 

%MM (g/100g) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

јужен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

јужен дел од 

Пелагонија  

�̅� 3.84 3.86 

Sd 0.12 0.19 

CV 3.01 4.99 

T-test 0.85 

 

Кај малите и големите фарми од јужниот дел на Пелагонискиот Регион содржината 

на млечна маст во млекото изнесува 3,75 %, односно 3,80 % или 3,84 %, односно 3,86 % за 

малите и големите фарми од јужниот дел на Пелагонискиот Регион. 

 

Графикон 6. Содржина на млечна маст во млекото кај мали и големи фарми во јужниот 

дел на Пелагонискиот Регион 
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Доколку се направи споредба на резултатите за содржината и динамиката на 

млечната маст во млекото од овие два региона на Пелагонија, се гледаат статистички 

значајни разлики (p<0,05). Според анализата на сите три региони, најмала содржина на 

млечна маст е констатирана кај малите фарми од Прилепскиот Регион (3,49 %) односно 3,65 

% за големите фарми од истиот регион во споредба со останатите два. Најдобри резултати 

(p<0,05) се забележуваат кај млекото кое потекнува од малите и големите фарми од јужниот 

дел на Пелагонискиот Регион, во споредба со северниот дел на Пелагонискиот Регион и 

Прилепскиот.  

 

Графикон 7. Компарација на содржината на млечната маст кај следените фарми 

 

 

Се претпоставува дека ваквите разлики, покрај различниот начин на исхрана, доаѓаат 

и од климатските услови во различните региони. Кога станува збор за исхраната, 

пропорцијата на млечна маст во млекото во голема мера зависи од оброците кои повеќе 

содржат квалитетно сено од луцерка и силажа од пченка.  

Варијациите во содржината на млечната маст во млекото, исто така, се резултат и на 

расниот состав на млечното стадо, но и начинот и хигиената на одгледување. Во јужниот 

дел на испитуваниот регион фармерите главно одгледуваат високомлечни говеда или, пак, 

нивни мелези, додека пак производителите од Прилепскиот Регион одгледуваат 

сименталски раси и нивни мелези, чија содржина на масти е помала за околу 0,2 %, односно 

0,4 % од источнофризиските и холштајн расите на говеда.  
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Доколку се направи споредба на нашите резултати, со оние од литературата, 

резултатите се слични со резултатите што се наведени во истражувањата на многу автори. 

Истражувајќи го влијанието на регионот врз хемискиот состав на млекото, Dozet (1976) 

открил дека највисока млечна маст во млекото на крави има во планинските региони (4,27 

%), додека учеството на млечните масти во млекото на кравите од субмедитеранскиот 

регион е најниско (3,70%).  

Dozet et al (1976) утврдиле дека кај млечните крави од планинското подрачје 

содржината на млечни масти се движи од 3,84 % до 4,60 % во ридско-планинските региони. 

Bašič et al. (2012) вршеле испитување на хемискиот состав на суровото млеко од 30 

(триесет) фарми со различна големина на стадото, од три региони (источен, централен и 

јужен регион) во Хрватска. Анализирано било млеко добиено од холштајн, сименталки и 

автохтони крави и нивни мелези. Просечната содржина на млечни масти во сите 

анализирани примероци изнесува 4,14 %. Најмала содржина на млечна маст е утврдена во 

произведено млеко на големи фарми во источниот регион (3,99 %) додека најголема (4,31 

%) е забележана во млекото кај фармите од јужниот регион. Млекото од малите фарми во 

јужниот регион содржело значително поголем удел на млечна маст од млекото од 

преостанатите региони, што се потврдува и со нашите истражувања и во однос на 

просечната содржина на млечна маст и во регионалната предиспозиција што најверојатно 

се должи на климатските фактори.  

Во истражувањата на Marcondes et al., (2012) за квалитетот на суровото млеко во 

различни производствени системи и нивните варијации во текот на годината од 934 млечни 

крави во јужниот, централнозападниот и централниот регион на Бразил, утврдени се 

сезонски варијации со највисока содржина на масти во периодот од мај до август, односно 

3,59 % за јужниот, 3,62 % за централнозападниот и 3,61 % за централниот регион, што се 

во корелација со нашите испитувања. Авторите утврдиле дека разликите во содржината на 

мастите од сите три региони соодветно се резултат на сезонските варијации и начинот на 

одгледување на кравите (современ, екстензивен и полуекстензивен).  

Врз основа на утврдените резултати од анализираните параметри на млекото на 

откупната област на Загреб и Бјеловарско-билогорската област, утврдена е значителна 

разлика во хемискиот состав и хигиенскиот квалитет. Квалитетно истражување на млекото 
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спроведено во 237 фарми во период од една година покажало дека повеќето производители 

ги почитувале законските прописи. За сите анализирани примероци на мастите пронајдени 

се значителни (р<0,05) разлики помеѓу откупните области (Dražetić et al.,2003). 

Добиените резултати од фармите на испитуваните региони од нашата држава се во 

согласност со актуелниот Правилник за сурово млеко, односно кравјото млеко треба да има 

најмалку 3,2 % млечна маст. Следствено, анализираните примероци од сите фарми на 

испитуваните региони го задоволуваат тој законски критериум. 

 

5.2.2.СОДРЖИНА НА БЕЗМАСЛЕНА СУВА МАТЕРИЈА ВО МЛЕКОТО ОД 

ИСПИТУВАНИТЕ ФАРМИ СПОРЕД РЕГИОНАЛНАТА ПОСТАВЕНОСТ 

 

Квалитетот на суровото млеко и испитувањата на хемискиот состав се предмет на 

голем број истражувања. Особено важни фактори кои го детерминираат хемискиот состав 

на млекото се генетските (расата или генотипот), физиолошките фактори (возраст, фаза на 

лактација, здравствена состојба), како и факторите на животната средина (климата, храната, 

начин и постапки на молзење), Rajčević et al., (2013).  

Содржината на параметрите на безмаслената сува материја во млекото се прикажани 

во табелите (9-11) и графиконите (8-10) следствено.  

Табела 9. Содржината на безмаслена сува материја во млекото кај мали и големи 

фарми во Прилепскиот Регион 

 

Сува материја без маст g/100g 

Number (N) 13.00 26.00 

Регион 
Мали фарми 

прилепски дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

прилепски дел од 

Пелагонија  

𝒙 8.50 8.62 

Sd 0.11 0.07 

CV 1.30 0.78 

T-test 0.0000304 
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Графикон 8. Содржината на безмаслена сува материја во млекото 

кај мали и големи фарми во прилепскиот дел на Пелагонискиот Регион 

 

 

 Врз основа на табеларниот и графичкиот приказ, може да се констатира дека 

просечна средна вредност на безмаслена сува материја во млекото кај малите фарми од 

Прилепскиот Регион изнесува 8,49 %, односно 8,63 % кај големите фарми, со просечни 

варијации од 0,06 до 0,11 во стандардните девијации. Ако се направи споредба помеѓу 

големите и малите фарми од овој регион, може да се утврди статистички значајна разлика 

(p<0,05) која веројатно е резултат на начинот на одгледување и на расата на говеда 

застапени кај големите фарми. 

 

 

Табела 10. Содржината на безмаслена сува материја во млекото кај мали и големи фарми 

во северниот дел на Пелагонискиот Регион 

 

Сува материја без маст g/100g 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

8,40

8,45

8,50

8,55

8,60

8,65

Мали фарми Прилепски 
дел од Пелагонија 

Големи фарми 
Прилепски дел од 

Пелагонија 

8,50

8,62

Содржина на СМБМ - Прилепски дел
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�̅� 8.54 8.82 

Sd 0.18 0.19 

CV 2.05 2.10 

T-test 0.000000469 

 

 

Графикон 9. Динамика на содржината на безмаслена сува материја 

во млекото кај мали и големи фарми во северниот дел на Пелагонискиот Регион 

 

 

 Просечните вредности на безмаслена сува материја во млекото кај малите фарми од 

северниот дел на Пелагонискиот Регион (табела 10 и графикон 9) изнесуваат 8,53 %, 

односно 8,81 % кај големите фарми, со просечни варијации од 0,17 до 0,18 во стандардните 

девијации од анализираните фарми. Ако се направи споредба помеѓу големите и малите 

фарми од овој регион, може да се утврди статистички значајна разлика (p<0,05) која 

веројатно е резултат на регионалната поставеност, начинот на одгледување и расата на 

говеда застапени кај големите фарми.  

 

Во табела 11 и графикон 10 се прикажани резултатите за содржината и динамиката 

на безмаслената сува материја во млекото од големите и малите фарми, регионално 
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поставени во јужниот дел на Пелагонија. Просечната содржина на безмаслената сува 

материја во млекото кај малите фарми изнесува 8,59 %, а кај големите фарми се движи од 

8,69 %, при што се покажува статистички значајна разлика во тестираните примероци. 

Големите фарми од овој регион се производители кои одгледуваат млечни грла со повисок 

генетски потенцијал и имаат подобар начин на одгледување и молзење, што е резултат на 

ваквата разлика.  

 

Табела 11. Содржината на безмаслена сува материја во млекото 

кај мали и големи фарми во јужниот дел на Пелагонискиот Регион 

 

Безмаслена сува материја g/100g 

Number (N) 13 13 

Регион 

Мали фарми 

јужен дел 

од Пелагонија 

Големи фарми 

јужен дел 

од Пелагонија 

�̅� 8.592307692 8.697692308 

Sd 0.200464205 0.175126328 

T-test 0.005431267 
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Графикон 10. Динамика на содржината на безмаслена сува материја 

во млекото кај мали и големи фарми во јужниот дел на Пелагонискиот Регион 

 

 

 

 

Просечните вредности на безмаслената сува материја се движат од 8,49 % до 8,59 % 

кај малите, односно 8,63 % до 8,81 % кај големите фарми за сите три региони соодветно.  

Најмал процент на сува материја без маст е забележан во млекото произведено на малите 

фарми од Прилепскиот Регион (8,49 %), а најголем во млекото на северниот дел од 

Пелагонискиот Регион кај големите фарми (8,81 %). Количеството на сувата безмаслена 

материја во млекото од малите фарми во сите три региони не покажа статистички значајна 

разлика (p<0,05), што се гледа и од стандардната девијација која се движи од 0,17 до 0,20 

во однос на разликите помеѓу безмаслената сува материја од големите фарми во 

Пелагонискиот Регион, т.е. 8,69 % за јужниот дел и 8,81 % за северниот дел од овој регион, 

што е статистички значајно на ниво од p<0,05, (табела 10 и 11).  

 

  

4,36

4,38

4,40

4,42

4,44

4,46

4,48

Мали фарми Јужен дел 
од Пелагонија 

Големи фарми Јужен 
дел од Пелагонија 

4,41

4,47

С
М

Б
М

 (
%

)
Содржина на СМБМ-Јужен дел 



Магистерски труд  Компаративни испитувања на квалитетот на 
сурово млеко од одделни линии од пелагонискиот регион 

_____________________________________________________________________________________ 
 

62 
 

 

Графикон 11. Компарација на содржината на сува материја без маст кај следените фарми 

 

 

Ваквите разлики се должат првенствено на разлики во расниот состав на кравите, 

системот и квалитетот на исхраната, здравствената состојба на грлата и климатските 

услови. 

Во нашиот Правилник за сурово млеко од 2011 година е наведено дека кравјото 

млеко мора да има минимум 8,50 % безмаслена сува материја. Сите анализирани примероци 

го исполнуваа овој критериум согласно Правилникот.  

Испитувањата на поголем број од авторите укажуваат дека врз хемискиот состав на 

млекото, а особено при испитување на безмаслената сува материја во млекото, таа е 

поголема кај крави кои потекнуваат од планински региони и ридско-планинските подрачја.  

Во истражувањата на Dozet (1976), цитирани кај Bašič et al., (2012) се потврдува 

претходно наведеното со податоци кои укажуваат дека учеството на сува материја во 

млекото од планинските крави изнесува 12,74 %, односно 12,00 % за субмедитеранските 

региони. Од друга страна, Bašič et al., (2012) кои испитувале три различни големи хрватски 

региони и различен расен состав, утврдиле содржина на безмаслена сува материја кај 

малите фарми од источниот регион од 12,65 %, а најголем процент 13,09 % кај малите фарми 

од централниот хрватски регион.  
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Живковиќ и Васиќ (1974) го анализирале збирното млеко на ридско-планинското подрачје 

и откриле дека содржината на сува материја во млекото се движи од 12,65 до 12,70 %, 

додека Dozet et al., (1975) наведуваат дека просечното учество на сувата безмаслена 

материја кај крави од планинско подрачје изнесува 12,31 %, а од ридско 13,12 %. 

Ваквите резултати отстапуваат споредбено од резултатите од нашите истражувања, 

со оглед на фактот дека кај нас регионите не се од планински тип и претежно постои 

континентална клима.  

Отстапување на резултатите во однос на нашите е констатирано и во истражувањата 

на Dražetić et al. (2003). Тие вршеле испитување на хемискиот состав и хигиенската 

исправност на кравјо млеко од пет откупни подрачја на Хрватска, во текот на една година 

согласно Правилникот за квалитет на свежо млеко, кој истовремено е приспособен на 

задоволување на критериумите на европските стандарди. Од резултатите кои се однесуваат 

на испитување на сувата безмаслена материја, може да се констатира дека млекото од сите 

откупни региони содржело повеќе од 8,5 % сува безмаслена материја од пропишаната. 

Имено, сооднос на примероци од млеко со количина сува материја без маснотии поголема 

од 8,5 % била констатирана во Велики Гревац од 17,57 % и 31,40 % во Загорје. Во однос на 

вкупниот број анализирани примероци, отстапување од пропишаните вредности имало 

утврдено кај 24,78 % од вкупните анализирани примероци со количината на сува материја 

без маснотии под пропишаните 8,5 %, што најверојатно се должи на пониските нивоа на 

лактоза предизвикани како резултат на бројот на соматски клетки и пониски нивоа на 

протеини и неурамнотежените оброци во хранењето на млечните крави. 

Нашите резултати се слични со резултатите на Petrović et al., (2006) кои вршеле 

испитување на хемискиот состав и хигиенската исправност на квалитетот на кравјото млеко 

од десет откупни реонски места во Србија. Авторите утврдиле дека добиените резултати за 

хемискиот состав помеѓу собирните места не отстапуваат во голема мера, а што се однесува 

на резултатите за сувата безмаслена материја, утврдено е дека таа се движи во интервал од 

8,34 % до 8,98 %, што е приближно слично со нашите вредности. Ова најверојатно се должи 

на сличните климатски услови во нашето и нивното испитувано подрачје.  

Количината на сувата безмаслена материја е од голема важност за квалитетот на 

млекото како приоритетен фактор кој се поврзува со додавањето вода во млекото. Во многу 
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истражувања е утврдено дека процентот на сувата безмаслена материја е зависен и од 

епителот на млечната жлезда и промената на неговата функција (Milohnoja et al., 1989; 

Petrovič, 1983).  

Со оглед на важноста на овој параметар за хемискиот состав на млекото и честите 

вредности кои се под дозволената вредност, потребно е да се прават редовни контроли и 

испитување на овој параметар, од фармите до млекарниците, за да се утврдат последиците 

и причините за таквото намалување и да се спречи фалсификација на млекото.  

 

5.2.3.СОДРЖИНА НА ПРОТЕИНИ ВО МЛЕКОТО НА ИСПИТУВАНИТЕ ФАРМИ 

СПОРЕД РЕГИОНАЛНАТА ПОСТАВЕНОСТ 

 

Протеините се најважната компонента од хемискиот состав на млекото и имаат 

важна улога за неговиот квалитет, како и во процесот на преработка на млекото во млечни 

производи.  

Она што млекото го издвојува од другите е тоа што, како и другите протеини од 

животинско потекло, се смета за висококвалитетно, но и тоа што има специфичен тип на 

протеин кој доминира во неговиот состав - казеин - протеин од кравјо млеко и протеин од 

сурутка - кои имаат фантастични придобивки и не можат да се најдат во друга храна. 

 

Табела 12. Содржина на протеини во млекото кај мали и големи фарми во 

прилепскиот дел од Пелагонија 

%PR (g/100g) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

прилепски дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

прилепски дел од 

Пелагонија  

�̅� 3.14 3.16 

Sd 0.11 0.10 

CV 3.47 3.14 

T-test 0.02 
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Графикон 12. Содржината на безмаслена сува материја во млекото кај мали и 

големи фарми во прилепскиот дел од Пелагонија  

 

 

Oд табеларниот и графичкиот приказ може да се утврди дека содржината на 

протеини кај малите фарми од прилепскиот дел на Пелагонија изнесува просечно 3,13 % со 

просечни варијации од 0,10 %, односно кај големите фарми 3,15 % со просечни варијации 

од 0,09 %. Статистичка значајна разлика помеѓу малите и големите фарми од Прилепскиот 

Регион не е забележана, а добиените резултати се во согласност со барањата на 

Правилникот за квалитет на сурово млеко.  

Во табеларниот и графичкиот приказ (13 и 13) може да се утврди дека содржината 

на протеини кај малите фарми од северниот дел на Пелагонискиот Регион во просек се 

движи од 3,11 % до 3,15 % кај големите фарми, со просечни варијации добиени со 

испитувања на тринаесет фарми од овој регион (0,13-0,10 %). Доколку се направи споредба 

помеѓу големите и малите фарми од овој регион, постојат мали статистички разлики 

(p<0,05), а додека ако се споредат со претходниот регион, вакви разлики речиси и да не 

постојат. 
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Табела 13. Содржина на протеини во млекото кај мали и големи фарми во 

северниот дел од Пелагонискиот Регион 

%PR (g/100g) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

�̅� 3.11 3.15 

Sd 0.13 0.11 

CV 4.34 3.41 

T-test 0.02 

 

 

Графикон 13. Динамика на содржина на протеини во млекото кај мали и големи фарми во 

северниот дел од Пелагонискиот Регион 

 

Резултатите за содржината на протеини и нивната динамика кај млекото од фармите 

кои беа цел на истражување од јужниот дел на Пелагонискиот Регион се прикажани во 

табела и графикон 14(а-б).  

Содржината на протеини кај малите фарми од јужниот дел на Пелагонискиот Регион 

во просек се движи од 3,16 % до 3,18 % кај големите фарми, со просечни варијации добиени 

со испитувања на тринаесет фарми од овој регион (0,10-0,01 %).  
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Резултатите од овој регион, исто така, покажуваат дека просечната содржина на 

протеини во млекото и кај малите и кај големите испитувани фарми е во границите на 

Правилникот за квалитет на сурово млеко.  

 

Доколку се направи споредба помеѓу големите и малите фарми од овој регион, 

постојат статистички разлики на ниво (p<0,05), додека ако се споредат со претходните два 

региони со прилепскиот дел и регионот од северниот дел на Пелагонија, исто така, постојат 

статистички значајни разлики на ниво од (p<0,05), што најверојатно се должи на расниот 

состав, исхраната на кравите, нивната старост и фазата на лактација од регионот каде што 

е утврдена поголема просечна вредност.  

 

 

Табела 14. Содржина на протеини во млекото кај мали и големи фарми во јужниот 

дел од Пелагонискиот Регион 

%PR (g/100g) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

јужен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

јужен дел од 

Пелагонија  

𝒙 3.16 3.18 

Sd 0.10 0.10 

CV 3.25 3.01 

T-test 0.00384 
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Графикон 14. Содржината на протеини во млекото кај мали и големи фарми во 

јужниот дел од Пелагонискиот Регион 

 

 

 

Резултатите од истражувањата се слични со резултатите од другите автори. Во однос 

на расниот состав (Petrovic-Luković, 2020) утврдиле дека содржината на протеини кај 

расата холштајн во просек изнесува 3,06 %, додека кај расата симентал е значително 

повисока и во просек е околу 3,4 %. 

Графикон 15. Компарација во содржината на протеини кај следените фарми 
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Zagorska и Ciprovica, (2008), вршеле испитување на 55 примероци сурово млеко во 

зависност од начинот на одгледување и регионалната поставеност во околината на Латвија. 

Средната содржина на протеини, масти и лактоза во млекото беа пресметани и споредени 

со податоците од државната агенција на Летонија „Центар за земјоделски податоци“. Во 

однос на начинот на одгледување и регионалната поставеност, просечната содржина на 

протеини изнесувала 3,30±0,04 % и не покажала статистички значајна разлика помеѓу 

испитуваните региони. Доколку се направи споредба со нашите резултати, оваа содржина е 

поголема како резултат на начинот на одгледување и исхрана, т.е. се настојувало да се 

произведува органско млеко.  

Aysheshim et al., (2018) направиле истражувања спроведени во областа Дангила, 

зоната Ави во регионалната држава Амхара за да се одредат микробиолошкиот квалитет и 

хемискиот состав на сурово млеко во урбаните и периурбаните регионални подрачја на 

градот Дангила. За утврдување на хемискиот состав и микробиолошкиот квалитет, биле 

собрани и анализирани лабораториски анализи на млеко од 30 фарми, 15 од урбани и 15 од 

периурбани региони. Истражувањата ги опфатија локалните или автохтоните раси и 

мелезите со холштајн-фризиски раси. Просечната содржина на протеини, масти, вкупни 

суви материи, суви материи без млечна маст и пепел во урбаното подрачје од локалното 

кравјо млеко беа 3,34 %, 4,17 %, 13,48 %, 9,31% и 0,72 %, додека овие вредности биле 3,71 

%, 4,38 %, 13,87 %, 9,49 % и 0,71 % за периурбани региони, соодветно. Содржината на пепел 

не покажа значајна разлика помеѓу урбаните и периурбаните региони. Разлика во хемискиот 

состав, според регионите, не беше утврдена, единствено само разлики во микробиолошкиот 

квалитет во споредба со препорачаните стандарди. 

Просечната содржина на протеини кај кравјо млеко од десет откупни региони во 

Србија изнесува 3,20 %. Од истражувањата е утврдено дека во содржината на протеини 

постои многу значајна статистичка разлика помеѓу собирните места. Ваквите разлики 

произлегуваат од различниот начин на исхрана, при што се дава акцент на воведување 

хранливи материи богати со протеини во исхраната на молзните грла, наведуваат Petrović 

et al., (2006). Доколку се направи споредба на содржината на протеините од овие 

истражувања и нашите резултати, ќе се утврди дека постојат сличности во однос на 

содржината кои се резултат на расниот состав на молзните грла.  
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Разликите во односот на поединечните протеини значително влијаат врз 

технолошките својства на млекото, казеинските млека, во кои спаѓа и кравјото млеко, имаат 

подобри технолошки својства и затоа главно се користат во млечната индустрија и се од 

најголемо значење во исхраната на луѓето. 

Барањата на Европската Унија во однос на квалитетот и хигиената на сурово млеко 

се движат во насока суровото млеко да се испитува и по однос на хемискиот состав и 

вкупниот број на бактерии и соматски клетки најмалку двапати месечно. Истовремено, да 

се прават континуирани едукации на фармерите за хигиенската исправност на млекото, како 

и едуцирање околу начинот на исхрана и одгледување, кој може да има големо влијание врз 

квалитетот на хемиските параметри во млекото.  

Поучени од ваквите примери, и во нашата држава се оди кон таква едукација со цел 

постигнување квалитетни параметри и за хемиски состав и за микробиолошки квалитет на 

млекото.  

5.2.4.СОДРЖИНА НА ЛАКТОЗА ВО МЛЕКОТО НА ИСПИТУВАНИТЕ ФАРМИ 

СПОРЕД РЕГИОНАЛНАТА ПОСТАВЕНОСТ 

Лактозата е млечен шеќер кој најмногу се среќава во млекото, а учествува и во 

добивањето различни млечни производи.  

Резултатите за содржината и динамиката на лактозата од прилепскиот дел на 

Пелагонија се прикажани во табела и графикон (15 и 16). 

 

Табела 15. Содржина на лактоза во млекото кај мали и големи фарми во 

прилепскиот дел од Пелагонија 

Лактоза 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

прилепски дел 

од Пелагонија  

Големи фарми 

прилепски дел од 

Пелагонија  

𝒙 4.42 4.45 

Sd 0.05 0.11 

CV 1.20 2.41 

T-test 0.02 
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Графикон 16. Содржина на лактоза во млекото кај мали и големи фарми во 

прилепскиот дел од Пелагонија 

 

 

Oд табеларниот и графичкиот приказ може да се утврди дека содржината на лактоза 

кај млекото од малите фарми од прилепскиот дел на Пелагонија изнесува просечно 4,41 % 

со просечни варијации од 0,0 5%, односно кај големите фарми 4,90 % со просечни варијации 

од 0,10 %. Забележана е статистичка значајна разлика (p< 0,01) помеѓу малите и големите 

фарми од Прилепскиот Регион. Ваквата разлика е резултат на различни фактори, како што 

се раса, фаза на лактација, интервал на молзење, тип на добиточна храна.  

Во табела 16 и истоимениот графички приказ може да се види каква е содржината на 

лактозата во млекото и нејзината динамика во фармите на северниот дел на Пелагонија.  

 

Табела 16. Содржина на лактоза во млекото кај мали и големи фарми во 

северниот дел од Пелагонија 

Лактоза 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

𝒙 4.47 4.57 

4,40

4,41

4,42

4,43

4,44

4,45

4,46

Мали фарми Прилепски дел 
од Пелагонија 

Големи фарми Прилепски 
дел од Пелагонија 

4,42

4,45

Л
ак

то
за

 (
%

)

Содржина на лактоза(%)-Прилепски дел
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Sd 0.10 0.10 

CV 2.18 2.12 

T-test 0.00238 

 

Графикон 17. Содржина на лактоза во млекото кај мали и големи фарми во 

северниот дел од Пелагонија 

 

 

Резултатите покажуваат дека просечната содржина на лактоза и нејзината динамика 

кај млекото од малите и големи фарми од овој регион на Пелагонија покажуваат 

статистички значајна разлика (p<0,01), односно просечни резултати од 4,47 % кај малите до 

4,56 % во просек од млекото кое потекнува од големите фарми. Доколку се направи анализа 

со резултатите од јужниот дел на Пелагонија (табела 13), може да се утврди дека просечната 

содржина на лактоза кај млекото од малите и големите фарми изнесува 4,40 % до 4,47 % со 

просечни варијации од 0,06 до 0,1 %.  

Доколку се направи споредба на овие два региона од овој дел на Пелагонија, може 

да се утврди дека постои статистички значајна разлика од p<0,05 и кај малите и кај големите 

фарми. Ваквите разлики се должат на условите и начинот на одгледување, односно кај дел 

од малите фарми сè уште е задржан начинот на рачно молзење, потоа временскиот интервал 

на земање млеко, пробите и исхраната. Климата како фактор има помало влијание во однос 

на регионалната поставеност на млекопроизводителите. 
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Табела 17. Содржина на лактоза во млекото кај мали и големи фарми во 

јужниот дел од Пелагонија 

Лактоза 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

јужен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

јужен дел од 

Пелагонија  

�̅� 4.41 4.47 

Sd 0.18 0.07 

CV 4.01 1.49 

T-test 0.12 

 

 

Графикон 18. Содржина на лактоза во млекото кај мали и големи фарми во 

јужниот дел од Пелагонија 

 

 

Резултатите за содржината на лактоза кај млекото од сите три испитувани региони 

се во границите со Правилникот за сурово млеко. 

 

Лактозата е главниот јаглехидрат во млекото на цицачите и е одговорен за 

осмотската рамнотежа помеѓу крвта и алвеоларниот лумен во млечната жлезда. Неговата 
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синтеза и концентрација во млекото главно е под влијание на здравјето на вимето и 

енергетскиот баланс и метаболизмот на кравата. Покрај тоа, лактозата придонесува за 

енергетската вредност на млекото и е важна состојка за прехранбената и фармацевтската 

индустрија. И покрај ова, лактозата ретко била вклучена во системите за плаќање млеко и 

никогаш не била користена како индикаторска карактеристика и во индексите на селекција, 

(Costa et al., 2019). Истите автори наведуваат дека просечна содржина на лактоза треба да 

се движи во границите од 4,4 до 5,6 %, што е слично како и во нашите истражувања.  

 

LI et al., (2019) наведуваат дека стадиумот на лактација е клучен фактор одговорен 

за разликите во составот и физичко-хемиските својства на млечните говеда, вклучувајќи ги 

и промените на лактозата како параметар од хемискиот состав. 

 

5.3. ХИГИЕНА НА МЛЕКОТО 

 

5.3.1.СОДРЖИНА НА СОМАТСКИ КЛЕТКИ ВО МЛЕКОТО НА ИСПИТУВАНИТЕ 

ФАРМИ СПОРЕД РЕГИОНАЛНАТА ПОСТАВЕНОСТ 

Бројот на соматски клетки е во корелација со промените на физичките и хемиските 

својства на млекото, па затоа овој параметар се користи како индикатор за квалитетот на 

суровото кравјо млеко. Квалитативните и квантитативните промени на млекото се во 

корелација пропорционално со развивање воспалителен процес на вимето и можат да се 

согледаат во намалување на лактозата, зголемување на содржината на серум албумините и 

имуноглобулините, зголемена деградација на казеинот, оксидација на масните киселини, 

како и намалување на вкупната количина на синтетизирано млеко (Адамов и сор, 2009).  

Резултатите за содржината на соматските клетки (SСС/ml) за млекопродукцијата на 

испитуваните фарми од сите три региони се прикажани во табеларни и графички прикази 

(18-20). Во табела (18) и графикон (19) е прикажана содржината на соматски клетки во 

млекото кај мали и големи фарми во прилепскиот дел од Пелагонија.  
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Tабела 18 Вкупен број соматски клетки во млекото добиено од малите и големите 

фарми во прилепскиот дел на Пелагонија 

Соматски клетки scc/ml (х 1000) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

прилепски дел 

од Пелагонија  

Големи фарми 

прилепски дел од 

Пелагонија  

�̅� 354.23 291.08 

Sd 77.28 244.16 

CV 21.82 83.88 

 

 

 

Графикон 19. Содржина на соматските клетки прикажана преку просечната вредност кај 

фармите од прилепскиот дел на Пелагонискиот Регион 

 

 

 

Од резултатите може да се забележи дека просечната средна вредност на вкупниот 

број соматски клетки кај малите фарми од прилепскиот дел на Пелагонија изнесува 354,231 
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SCC /ml, додека кај големите фарми 291,080 SCC/ml со просечни варијации од 0,07 до 0,09, 

што може графички да се забележи. Разликите кои се забележани во просечниот број на 

соматски клетки помеѓу двете фарми од овој регион се статистички значајни (p<0,01).  

 

Tабела 19. Вкупен број соматски клетки во млекото добиено од малите и големите фарми 

во северниот дел на Пелагонија 

 

Соматски клетки scc/ml (х 1000) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

северен дел од 

Пелагонија 

Големи фарми 

северен дел од 

Пелагонија 

𝒙 437.62 150.08 

Sd 64.62 74.78 

CV 14.77 49.83 

 

Графикон 20. Содржина на соматските клетки прикажана преку просечната вредност кај 

фармите од северниот дел на Пелагонискиот Регион 

 

 

Од резултатите во табела 19 може да се забележи дека просечната средна вредност 

на вкупниот број соматски клетки кај малите фарми од северниот дел на Пелагонија 
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изнесува 437,615 SCC /ml, додека кај големите фарми 150,076 SCC/ml со просечни 

варијации од 64,62 до 74,78, што може графички да се забележи. Разликите кои се 

забележани во просечниот број на соматски клетки помеѓу двете фарми од овој регион се 

статистички значајни (p<0,01). Релативно нискиот број на соматски клетки помал од 400 

000 / ml во млекото добиено од собраните примероци кај големите фарми е резултат на 

расниот состав, машинското молзење и високото ниво на хигиена. 

 

Tабела 20. Вкупен број соматски клетки во млекото добиено од малите и големите 

фарми во јужниот дел на Пелагонија 

Соматски клетки scc/ml (х 1000) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион Мали фарми јужен 

дел од Пелагонија  

Големи фарми јужен 

дел од Пелагонија  

�̅� 404.77 138.92 

Sd 126.28 32.24 

CV 31.20 23.21 

 

Графикон 21. Содржина на соматските клетки прикажана преку просечната вредност кај 

фармите од јужниот дел на Пелагонискиот Регион 
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просечни варијации од 26,27 до 32,23, што може графички да се забележи. Разликите кои се 

забележани во просечниот број соматски клетки помеѓу двете фарми од овој регион се 

евидентни и статистички значајни (p<0,01).  

Доколку се направи споредба во млекото кое потекнува од малите фарми од сите три 

региони, просечниот број на соматски клетки во 1 ml се движи од 354.231 SCC/ml 

(прилепски дел од регионот) до 437.615 SCC /ml (северен дел од регион). Констатирана е 

значајна разлика (p<0,01). Во млекото на големите фарми од сите три региони (347,923 SCC 

/ml; 150,076 SCC/ml; 138,923 SCC /ml) констатирана е значајна разлика во бројот на 

соматските клетки на исто ниво, како и кај малите фарми (p<0,01). Ваквите резултати даваат 

една подетална слика дека истите се во согласност со Правилникот за посебните барања за 

безбедност и хигиена на млеко и дека имаат многу добар начин на одгледување на молзните 

грла. Најдобри резултати даваат големите фарми од јужниот дел на Пелагонија кои, покрај 

начинот на одгледување, имаат добар расен состав на молзните грла и добар начин на 

чување на млекото.  

Petrović et al., (2006) вршеле испитување на хемискиот состав и хигиенската 

исправност на квалитетот на кравјото млеко од десет откупни реонски места во Србија. 

Испитувањето на хемискиот состав и микробиолошка исправност, што е извршена од 

производителот АД „Имлек“- Србија, покажа одреден напредок во подобрување на 

хигиенскиот квалитет на суровото млеко. Високата варијабилност во бројот на 

микроорганизми е последица на неадекватно, нестандардизирано добивање (молзење) и 

чување на сурово млеко. Просечниот број на микроорганизми изнесувал 844 875/ml и се 

движел од 112 000 - 5 000 000/ml, додека просечниот број на соматски клетки е 357 850/ ml. 

Резултатите од ова истражување се слични со резултатите од нашите истражувања за овој 

испитуван параметар. 

Hadžiosmanović et al., (1998) во своето истражување утврдиле дека бројот на 

соматски клетки и физичко-хемиските показатели за квалитетот на млекото покажуваат 

дека 31 % од собраните примероци на млеко имале поголем број соматски клетки од 

400.000/ml. Според истражувањето на Majić (1994), во текот на десетгодишниот период во 

Хрватска имало од 12 до 21 % од испитуваните примероци на млеко со повеќе од 500.000 

соматски клетки во 1 ml. Zjalić i Orlić (1977) во 74,8 % од примероците на млеко од 218 
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идентификувани индивидуални производители утврдиле помалку од 500.000 соматски 

клетки во ml, наведено во истражувањата на Bašič et al., (2012).  

Dakić et al., (2006), наведено во истражувањата на Bašič et al., (2012), заклучиле дека 

во текот на зимскиот или летниот период бројот на соматски клетки во кравјото млеко е 

зголемен. Во просек, забележана е многу голема варијабилност во бројот на соматски 

клетки, повеќе од 25 %. 

Со зголемување на бројот на соматски клетки над 400.000/ мл млекото е маститично, 

а последиците се манифестираат во намалено лачење млеко, промени во хемискиот состав, 

физичките, бактериолошките и технолошките својства на млекото. Квалитетот на млекото 

од заболената област на вимето не може да се подобри, што е една од причините зошто е 

потребно да се прават редовни третмани и контроли да не дојде до појава на маститис 

(Antunac et al., 1997).  

Доколку правилно се подготват процедурите за молзење и завршните операции се 

извршуваат правилно, тогаш може да се добие млеко со врвен квалитет. Затоа, едукацијата 

и познавањето на физиологијата на секрецијата на млекото, како и познавањето на можните 

извори на контаминација, се најважните фактори за добивање млеко со посакуван квалитет. 

Еден од суштинските услови за намалување на клиничките и супклиничките болести 

на вимето и производство на млеко со број на соматски клетки ≤ 400000 /ml, и вкупен број 

на микроорганизми ≤ 100000/ml, e запазување на хигиенските процедури (подготовка на 

вимето, проток на молзење, процедури по молзење и хигиена на опремата и машината, 

(Radivojević et al., 2011). 

 

5.3.2 СОДРЖИНА НА ВКУПЕН БРОЈ БАКТЕРИИ ВО МЛЕКОТО НА 

ИСПИТУВАНИТЕ ФАРМИ СПОРЕД РЕГИОНАЛНАТА ПОСТАВЕНОСТ 

 

При молзење на здрави крави суровото млеко нормално содржи низок број на 

микроорганизми и генерално содржи помалку од 1000 бактерии во ml (Kurweil и Busse, 

1973). За разлика од здравото виме кое придонесува во мал степен или незначително кон 

мал број микроорганизми во млекото, кравите со маститис имаат потенцијал да излачуваат 

огромен број микроорганизми во збирното сурово млеко. Ова влијание на маститисот врз 
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вкупниот број микроорганизми во збирното млеко зависи од сојот на патогените 

микроорганизми, фазата на инфекцијата и процентот на заболени крави во стадото. 

Инфицираните грла имаат потенцијал да излачуваат и над 107 бактерии во ml (Ангеловски 

и сор, 2009).  

Резултатите за вкупниот број бактерии (CFU/ml) се дадени во табеларен (21, 22, 23) 

и графички приказ за соодветните региони, следствено (22, 23, 24). 

 

Табела 21. Вкупен број бактерии во млекото добиено од малите и големите фарми 

во прилепскиот дел на Пелагонија 

Mикроорганизми cfu/ml  (х 1000) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион 
Мали фарми 

прилепски дел 

од Пелагонија  

Големи фарми 

прилепски дел од 

Пелагонија  

𝒙 776.15 225.62 

Sd 319.67 114.49 

CV 41.19 50.75 

 

Графикон 22. Содржина на вкупниот број бактерии прикажана преку просечната 

вредност кај фармите од прилепскиот дел на Пелагонискиот Регион 
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Резултатите во табелата и графиконот, за содржината на вкупниот број бактерии 

прикажана преку просечната вредност кај малите фарми од прилепскиот дел на Пелагонија, 

изнесуваат 776.153 CFU/ml, односно 225.615 CFU/ml кај големите фарми. Разликите кои се 

забележани во просечниот вкупен број на бактерии помеѓу двете фарми од овој регион се 

евидентни и статистички значајни (p<0,01). 

 

Табела 22 Вкупен број бактерии во млекото добиено од малите и големите фарми 

во северниот дел на Пелагонија 

Mикроорганизми cfu/ml (х 1000) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион Мали фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

северен дел од 

Пелагонија  

�̅� 672.92 170.46 

Sd 531.64 170.19 

CV 79.00 99.84 

 

Графикон 23. Содржина на вкупниот број бактерии прикажана преку просечната 

вредност кај фармите од северниот дел на Пелагонискиот Регион 
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Резултатите во табелата (22) и графиконот (23) за содржината на вкупниот број 

бактерии прикажана преку просечната вредност кај малите фарми од северниот дел на 

Пелагонија изнесуваат 672.923 CFU/ml, односно 170.461CFU/ml кај големите фарми. 

Разликите кои се забележани во просечниот вкупен број на бактерии помеѓу двете фарми 

од овој регион се евидентни и статистички значајни (p<0,01).  

 

Табела 23 Вкупен број бактерии во млекото добиено од малите и големите фарми 

во јужниот дел на Пелагонија 

Mикроорганизми cfu/ml  (х 1000) 

Number (N) 13.00 13.00 

Регион Мали фарми 

јужен дел од 

Пелагонија  

Големи фарми 

јужен дел од 

Пелагонија  

𝒙 786.00 203.54 

Sd 498.01 120.00 

CV 63.36 58.96 

 

Графикон 24. Содржина на вкупниот број бактерии прикажана преку просечната 

вредност кај фармите од јужниот дел на Пелагонискиот Регион 
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Резултатите во табелата (23) и графиконот (24) за содржината на вкупниот број 

бактерии прикажана преку просечната вредност кај малите фарми од Јужниот дел на 

Пелагонија изнесуваат 786.000 CFU/ml, односно 203.538 CFU/ml кај големите фарми. 

Разликите кои се забележани во просечниот вкупен број на бактерии помеѓу двете фарми 

од овој регион се евидентни и статистички значајни (p<0,01).  

Доколку се направи споредба за просечниот број на вкупни бактерии кои 

потекнуваат од големите и малите фарми од сите три региони, се покажува голема 

статистичка разлика (p<0,01). Значајно е да се напомене дека малите фарми во голема мера 

отстапуваат од барањата на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена на 

млеко, а причина за тоа е хигиената на молзните грла. Друга причина е и немањето можност 

за брзо ладење на млекото, манипулација со млекото и користење разни садови за транспорт 

на млекото до откупните пунктови. 

Големите фарми имаат подобри услови за одгледување, подобар расен состав на 

молзните грла и одржувањето на хигиената е на повисоко ниво, што може да се забележи и 

од добиените резултати за просечниот вкупен број на бактерии кој е во границите на 

барањата на Правилникот, но со можност и препорака за уште поголемо зголемување на 

хигиената, што и овој број ќе го намали уште повеќе.  

Петковски Б.,(2019) во своите истражувања извршил категоризација на 349 

одгледувалишта, во периодот од декември 2017 до март 2019. По извршената 

категоризација, во прва категорија се категоризирани 14 (4,01 %) одгледувалишта, во втора 

категорија се 156 (44,69 %) одгледувалишта, а во трета категорија се 179 (51,28 %) 

одгледувалишта. Од резултатите што ги добил, констатирал недостатоци и предложил 

мерки за подобрување на квалитетот на суровото млеко во однос на вкупниот број бактерии 

и соматски клетки. Исто така, констатирал дека нема доволна мотивираност кај фармерите 

за подобрување на состојбата. Тоа било особено изразено кај малите фарми поради нискиот 

профит. 

Директивите на ЕУ јасно наведуваат дека при молзење, вимето мора да биде суво и 

чисто, со што ќе се елиминира секоја контаминација освен онаа предизвикана од маститис. 

Правилата на ЕУ во однос на стандардите за производство и преработка на млеко се 
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ригорозни, како и за земјите-членки, кои имаат намера да извезуваат на пазарот на ЕУ. 

Основата за нивните усвојувања е грижа за здравјето на потрошувачите и постигнување 

максимален квалитет на суровините (Radivojević et al., 2011). 

Со донесувањето на Директивата 92/46 на Европската Унија (Council of the European 

Union, 1995), се воспоставени повисоки критериуми за квалитетот на суровото млеко. Така, 

според таа директива, квалитетот на млекото се оценува не само според хемискиот состав 

и физичките особини, туку и врз база на хигиенскиот квалитет и присуството на резидуи од 

некои инхибиторни супстанции. 
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6 ЗАКЛУЧОЦИ 

 

Во наведените истражувања што се однесуваат на компаративните испитувања за 

квалитетот на суровото млеко, добиени од одделни линии во Пелагонискиот Регион, можат 

да се извлечат следните заклучоци: 

 

 1. Вкупната млекопродукција кај малите фарми изнесува 1324.846 l, додека кај 

големите фарми изнесува 20.058.307 l во прилепскиот дел на Пелагонија. Вкупната 

млекопродукција кај малите фарми изнесува 2009.615 l, додека кај големите фарми изнесува 

19032.615 l, во северниот дел од Пелагонискиот Регион. Додека, пак, во јужниот дел од 

Пелагонискиот Регион вкупната млекопродукција кај малите фарми изнесува 1284.923 l, 

додека кај големите фарми изнесува 13301.923 l. Разликите се големи и статистички 

значајни (p<0,01). Ваквите резултати произлегуваат од фактот што кај големите фарми 

очекувано е да има поголема млекопродукција поради поголемиот број молзни грла, 

расниот состав, начинот на молзење - исклучиво машински и опремата, фрижидерите за 

ладење на млекото. 

 2. Просечните вредности за испитуваниот параметар млечна маст во млекото се 

движат од 3,49 % кај малите фарми од Прилепскиот Регион, односно 3,65 % за големите 

фарми од истиот регион во споредба со преостанатите два. Најдобри резултати (p<0,05) се 

забележуваат кај млекото кое потекнува од малите и големите фарми од јужниот дел на 

Пелагонискиот Регион, во споредба со северниот дел на Пелагонискиот Регион и 

прилепскиот. Се претпоставува дека ваквите разлики, покрај различниот начин на исхрана, 

доаѓаат и од климатските услови во различните региони. Варијациите во содржината на 

млечната маст во млекото, исто така, се резултат и на расниот состав на млечното стадо, но 

и на начинот на одгледување и хигиената. 

 

3. Просечните вредности на безмаслената сува материја во млекото во просек се 

движат од 8,49 % до 8,59 % кај малите, односно 8,63 % до 8,81 % кај големите фарми за 
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сите три региони соодветно. Најмал процент на сува материја без маст е забележан во 

млекото произведено на малите фарми од Прилепскиот Регион (8,49 %), а најголем во 

млекото од северниот дел од Пелагонискиот Регион кај големите фарми (8,81 %). 

Количеството на сувата безмаслена материја во млекото од малите фарми во сите три 

региони не покажа статистички значајна разлика (p<0,05). Ваквите разлики се должат 

првенствено на разлики во расниот состав на кравите, системот и квалитетот на исхраната, 

здравствената состојба на грлата и климатските услови. Во нашиот Правилник за сурово 

млеко од 2011 година е наведено дека кравјото млеко мора да има минимум 8,50 % 

безмаслена сува материја. Од вкупно анализираните примероци сите го исполнуваа овој 

критериум согласно Правилникот.  

 

 4. Просечните вредности за содржината на протеини во млекото се движеа од 3,10 

% до 3,16 % кај малите фарми, односно од 3,15 % до 3,18 % кај големите фарми за сите три 

региони соодветно. Доколку се направи споредба помеѓу големите и малите фарми од сите 

производни линии на испитуваните региони, постојат статистички разлики на ниво 

(p<0,05), што најверојатно се должи на расниот состав, исхраната на кравите, нивната 

старост и фазата на лактација од регионот каде што е утврдена поголема просечна вредност. 

Резултатите, исто така, покажуваат дека просечната содржина на протеини во млекото и кај 

малите и големите испитувани фарми е во границите на Правилникот за квалитет на сурово 

млеко. 

 

5. Просечните вредности за содржината на лактоза кај млекото се движеа од 4,14 % 

до 4,47 % кај малите фарми, односно од 4,47 % до 4,90 % кај големите фарми. Доколку се 

направи споредба, може да се утврди дека постои статистички значајна разлика (p<0,05) и 

кај малите и кај големите фарми од северниот и јужниот дел на Пелагонија. Ваквите разлики 

се должат на условите и начинот на одгледување, односно кај дел од малите фарми сè уште 

е задржан начинот на рачно молзење, потоа временскиот интервал на земање проби од 

млекото и исхраната. Климата како фактор има помало влијание во однос на регионалната 

поставеност на млекопроизводителите. 
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Резултатите за содржината на лактоза кај млекото од сите три испитувани региони 

се во границите со Правилникот за сурово млеко. 

 

6. Просечниот број на соматски клетки во 1 ml се движи од 354.231 SCC/ml 

(прилепски дел од регионот) до 437.615 SCC /ml (северен дел од регион). Констатирана е 

значајна разлика (p<0,01) за содржината на соматски клетки кај малите фарми. Во млекото 

на големите фарми од сите три региони (347,923 SCC/ml; 150,076 SCC /ml; 138,923 SCC /ml) 

констатирана е значајна разлика во бројот на соматските клетки на исто ниво, како и кај 

малите фарми (p<0,01). Ваквите резултати даваат една подетална слика дека истите се во 

согласност со Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена на млеко и дека 

имаат многу добар начин на одгледување на молзните грла. Најдобри резултати даваат 

големите фарми од јужниот дел на Пелагонија, кои покрај начинот на одгледување, имаат 

и добар расен состав на молзните грла и добар начин на чување на млекото.  

 

7. Просечниот вкупен број на бактерии во анализираните примероци изнесува од 

776.153 CFU/ml, 672.923 CFU/ml, 786.000 CFU/ml кај малите фарми од прилепскиот, 

северниот и јужниот дел на Пелагонија. Кај големите фарми просечната содржина на 

вкупен број на бактерии изнесува 225,615 CFU/ml, 170,461 CFU/ml и 203,538 CFU/ml за сите 

три дела од испитуваните региони. Доколку се направи споредба за просечниот број на 

вкупни бактерии кои потекнуваат од големите и малите фарми од сите три региони, се 

покажува голема статистичка разлика (p<0,01). Значајно е да се напомене дека малите 

фарми во голема мера отстапуваат од барањата на Правилникот за посебните барања за 

безбедност и хигиена на млеко, а причина за тоа е хигиената на молзните грла. Друга 

причина е немањето можност за брзо ладење на млекото, манипулација со млекото и 

користење разни садови за транспорт на млекото до откупните пунктови. 

Големите фарми имаат подобри услови за одгледување, подобар расен состав на 

молзните грла и одржувањето на хигиената е на повисоко ниво, што може да се забележи и 

од добиените резултати за просечниот вкупен број на бактерии, кој е во границите на 

барањата на Правилникот, но со можност и препорака за уште поголемо зголемување на 

хигиената, што и овој број ќе го намали уште повеќе.  
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Изнесените заклучоци и добиените резултати ќе имаат апликативен карактер во 

млекарската индустрија затоа што ќе се разгледаат слабостите на домашните 

производители, ќе се преземат мерки и активности од страна на стручните служби кои ќе 

ги водат нашите земјоделци кон достигнување на стандардите на ЕУ во производството на 

млеко, а ќе претставуваат и значајна основа за формирање стратегија и динамика во оваа 

земјоделска област.  
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7.ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ 1. ПРИКАЗ НА ИСПИТУВАНИТЕ ПАРАМЕТРИ ОД ХЕМИСКИОТ 

СОСТАВ КАЈ МАЛИТЕ И ГОЛЕМИ ФАРМИ ОД СИТЕ ПРОИЗВОДНИ ЛИНИИ НА 

ИСПИТУВАНИТЕ РЕГИОНИ 

 

 

СТАНДАРДЕН ГРАФИКОН ЗА ПАРАМАТРИТЕ ОД ХЕМИСКИОТ СОСТАВ КАЈ 

МЛЕКОТО ШТО ПОТЕКНУВА ОД МАЛИТЕ ФАРМИ КАЈ СИТЕ ИСПИТУВАНИ 

РЕГИОНИ 
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СТАНДАРДЕН ГРАФИКОН ЗА ПАРАМАТРИТЕ ОД ХЕМИСКИОТ СОСТАВ КАЈ 

МЛЕКОТО ШТО ПОТЕКНУВА ОД ГОЛЕМИТЕ ФАРМИ КАЈ СИТЕ 

ИСПИТУВАНИ РЕГИОНИ 
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