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АПСТРАКТ 

 

Истражувањата во рамките на овој магистерски труд се реализирани со цел да се направи 
компарација на квалитетните својства на месото од македонска (Salmo macedonicus) и охридска 

пастрмка (Salmo letnica) одгледувана во аквакултура во рибарската фарма „ТАБАНА“ ДООЕЛ с. 

Белица. 

За да се утври квалитетот на месото од двата вида пастрмка,  направени се истражувања за 

хемискиот состав на месото, односно содржината на протеини, масти, вода, минерални материи, 

маснокиселински состав. Со цел да се утврди безбедноста на рибите за консумирање направени се: 

анализа на резидуи и контаминенти и најчестите вирусни заболувања. Примероци од македонска и 
охрдиска пастрмка беа со конзумна големина од 200 до 300 g.  

Од добиените резултати на истражувањето се заклучува дека водата во месото од 

македонска пастрмка е застапена со 77,122%, а кај охридската со 75,923 %. Сдржината на 
протеини кај македонската пастрмка изнесува 17,800%, односно 16,783% кај охридската пастрмка. 

Мастите кај македонската пастрмка се застапени со 3,333%,, односно 5,403% кај охридската. 

Содржината на минералните материи изнесува 1,667% кај македонската пастрмка,  а во месото од 
охридската пастрмка 1,080%. Утврдените разлики во средните вредности кај водата и мастите 

немаат статистичка значајност. Разликите во средните вредности кај протеините и минералните 

материи се сигнификантни на ниво p>0,05. Содржината на заситените масни киселини во месото 

од македонска пастрмка изнесува 24,554%, а кај охридската 25,335%. Во месото од македонска 
пастрмка мононезаситените масни киселини се застапени со 40,16%, а кај охридска пастрмка со 

39,462%. Полинезаситените масни киселини во месото од македонска пастрмка се застапени со 

35,407%, односно со  35,204% во месото од охридска пастрмка. Од заситените масни киселини кај 
двата вида риба најзастапена е палмитинската, од мононезаситените е олеинската, а од 

полинезаситените масни киселини најзастапена е линолната масна киселина. Статистички значајна 

разлика на ниво p>0,05 утврдена е кај: C16:1, C18:0 и  C20:0.  Вкупната содржина на омега- 3 
масните киселини во месото од македонска пастрмка изнесува  4,904 %, а во месото од охридската 

пастрмка 4,917 %. Во месото од македонска пастрмка омега – 6 масните киселини се застапени со 

30,503 %, а во месото од охридската пастрмка со 30,287%.  Енергетската вредност на месото од 

македонска пастрмка изнесува 435,29 KJ/100g, a енергетската вредност на месото од охридската 
пастрмка е повисока 498,49 KJ/100g и се должи на поголемата содржина на масти и протеини во 

нејзиното месо. 

Есенцијалните масни киселини коишто се застапени во месото од пастрмката како омега-3 
и омега-6 масни киселини, протеините, понискиот процент на заситени масни киселини во однос 

на другите видови месо имаат позитивно влијание на човековото здравје, се намалува нивото на 

холестерол, се спречува појава на канцерогени и кардиоваскуларни заболувања.   

 

Клучни зборови: македонска пастрмка, охридска пастрмка, аквакултура, хемиски состав, 

омега -3, омега – 6  
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ABSTRAKT 

 

 
The research in this master thesis is made in order to compare the quality features of the meat of 

the Macedonian trout (Salmo macedonicus) and the Ohrid trout (Salmo letnica) that have been nurtured in 

the aquaculture farm “TABANA” Ltd. Village Belica. 

In order to determine the quality of the meat of the two types of trout, a research has been 
conducted for the chemical contents of the meat, i.e. the content of proteins, fat, water, minerals, fatty 

acids content. Furthermore, in order to determine the safety of consuming the fish we carried: analyses of 

residues and contaminants and most common viral infections. The samples of the Macedonian and Ohrid 

trout were with size from 200g to 300g capacities of consumption. 

The gained results show that the meat of the Macedonian trout contains 77,122% of water, 

whereas the meat of the Ohrid trout contains 75,923%. The amount of proteins in the Macedonian trout is 

17,800%, i.e. 16,783 in the Ohrid trout. Fat in the Macedonian trout are present with 3,333, i.e. 5,403% in 
the Ohrid trout. Finally, the amount of minerals is 1,667% in the Macedonian trout and 1,080% in the 

Ohrid trout. However, the differences that have been determined in the mean values of the water and fat 

have no statistic importance. The differences in the mean values of proteins and minerals are significant 
on level p>0,05. The saturated fatty acids amount in the meat of the Macedonian trout is 24,554%, 

whereas in the Ohrid trout it is 25,335%. In the Macedonian trout`s meat the monounsaturated fatty acids 

are present with 40,16%, where as in the Ohrid trout`s meat they are present with 39,462%. The amount 

of polyunsaturated fatty acids in the Macedonian trout is 35,407% i.e. 35,204% in the Ohrid trout. From 
the group of saturated fatty acids in both types of fish, most present is the palmitic acid, from the group of 

monounsaturated fatty acids, most present is the oleic acid, and from the group of polyunsaturated fatty 

acids, most present is the linoleic acid. The important statistical difference of the level p>0,05 has been 
determined at: C16:1, C18:0 and C20:0. The entire content of omega-3 fatty acids in the Macedonian 

trout`s meat is 4,904%, and in the Ohrid trout`s meat it is 4,917%. Omega 6 fatty acids are present with 

30,503% in the Macedonian trout`s meat and 30,28% in the Ohrid trout`s meat. The energy value of the 
Macedonian trout`s meat is 435,29KJ/100g, while the energy value of Ohrid trout`s meat is higher 

498,49KJ/100g due to the large amount of fats and proteins in its meat. 

The essential fatty acids that are present as omega-3 and omega-6 fatty acids in the trout, the 

proteins, the lower percentage of saturated fatty acids in comparison with other types of meat, have 
positive impact on human health because the cholesterol level is reduced, it prevents cancerous and 

cardiovascular diseases. 

 

 

Key words: Macedonian trout, Ohrid trout, aquaculture, chemical content, omega-3, omega-6            
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1. ВОВЕД 

 

Со почетокот на еволутивниот развој на човекот – homo sapiens во периодот на 

старото камено време – палеолитот, рибата била дел од трпезата на човекот, а ловот и 

риболовот претставувале најважни активности преку кои човекот обезбедувал квалитетна 

и добра храна. Уште во пештерите во периодот на младиот палеолит, на карпите се 

забележани цртежи на кои се претставени стилизирани цртежи на рибари и риби. Во тој 

период започнала да се користи и риболовната техника, примитивни јадици кои биле 

изработени од долги, двострано зашилени коски на продупчени и обработени камења кои 

служеле како тегови за мрежите.  

Подоцна, за време на неолитот, започнале да се градат населби на бреговите на 

езерата и мочуриштата. Oд тој период се забележани остатоци од мрежи изработени од 

лен, остатоци од примитивни чамци, јадици од коски, харпуни со врвови од еленски рог 

или камен. Според сите овие наоди се заклучува дека праисторискиот човек многу 

успешно се занимавал со риболовот. Во тој период биле користени во исхраната на 

човекот некои видови на риба кои и денес се користат како: крап, лосос, клен, штука, 

костреш.  

За железната ера е карактеристична појавата на рибарски чамци со комплетна 

риболовна опрема, јадици кои по својата форма наликуваат на денешните јадици, 

остатоци од риболовни мрежи, игли за плетење на мрежи и сл.  

Во Стариот Египет бил познат риболовот за што говорат цртежите и релјефите од 

тој период. Риболовот се изведувал со користење на мрежи и јадици, а Старите Египќани 

ги познавале технологиите на солење и сушење на рибата кои дури во Средниот век 

започнале да се применуваат во Европа.  

Традиција за користење на водните ресурси и риболовот стара 4.000 години е 

карактеристична за Кинеската цивилизација. Во тој период, Кинезите одгледувале и 

размножувале одредени видови риба, а уште во 2.100 година пред нашата ера стариот 

кинески писател Фо Хи пишувал за забраната на риболовот и земање на икра од рибите. 

Покрај за исхрана, риболовот за првпат во Грција бил спомнат и како спорт, а познатиот 

грчки мислител Аристотел во своето дело „ Historia naturalis” опишал 116 видови риби и 
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за првпат од научен аспект говорел за размножување на рибите, дишењето, нивната 

исхрана и за одредување на староста според застапеноста на лушпите.  

Изградбата на првите вештачки рибници се поврзува за периодот на Римската 

империја, а тоа искуство потоа е пренесено во Грција, Италија, Европските земји и 

пошироко.  

Денешниот динамичен начин на живеење на современиот човек, појавата на 

одредени заболувања кои се поврзани со неправилниот начин на исхрана ја наметнуваат 

потребата од менување на традиционалниот начин на исхрана. 

Правилната исхрана има големо значење за квалитетен живот на луѓето, а поради 

хранливата вредност месото од риба зазема значајно место во исхраната на луѓето. Поради 

своите карактеристики месото од риба е едно од нутритивно највредните продукти од 

животинско потекло. Посебно привлечно за потрошувачите кај месото од риба, покрај 

поволната содржина на протеини, минерали и витамини е тоа што претставува богат извор 

на есенцијални масни киселини кои имаат значајна улога во превенција на голем број 

заболувања и поради тоа месото од риба е ценето и барано на пазарите, а извори  каде се 

лови рибата се природните ресурси како: океани, мориња, езера, реки и риби кои се 

одгледуваат во аквакултура.  

Аквакултурното производство својот подем го доживува во втората половина на 

XX век, а рибите од овој вид производство се карактеризираат со протеински состав со 

висок квалитет и голема биолошка и нутритивна вредност, а начинот на добивање и 

одгледување од еколошка гледна точка се смета за најчист и најприроден начин за 

одгледување на риба.  
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2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 

2.1.Развој на рибарството во Република Македонија 

 

Република Македонија има одлични услови за развој на рибарството: климатските 

услови, традицијата на риболов, богатството со водни површини. Во 1935 година во  

Македонија е формиран Хидробиолошкиот завод во Охрид од страна на д-р Синиша 

Станковиќ при што се поставени основите на научните испитувања. Подоцна во 1940 

година е формирана Станица за рибарство во Дојран, а во 1954 година е формиран и Завод 

за рибарство во Скопје.  

Заводот за рибарство и другите институции кои биле фомирани во тоа време во 

Македонија своите активности ги насочиле кон унапредување на техниките за риболов, 

зголемување на производството на риба, унапредување на технологиите во новите 

рибници преку ихтиолошки, хидробиолошки и други научни испитувања. На почеток, 

рибарството во Македонија било застапено на слатководните езера, а по Втората светска 

војна започнува и интензивен развој на аквакултурата (Христовски и сор., 2005) 

Според Dźurovski и сор., (1987), производството на риба во рибници во Македонија 

започнало во шеесетите години. Во 1986 година сè уште не биле максимално искористени 

заградените површини, а производството на риба било под просекот. Од програмата за 

развој на рибарството направена за периодот од 1975 до 1985 година, утврдено е дека 

производството на риба не ги дало очекуваните резултати. Како причини за 

незадоволителното производство се наведуваат заградените капацитети за производство 

на риба кои не биле максимално искористени поради повеќе недостатоци како: 

нефункционалност на хидротехничките објекти, намалување на капацитетите и нивно 

оштетување, недоволно познавање на технологијата за производство, недоволна заштита 

од болести, штеточини, задолженост на претпријатијата со кредити кај меѓународните 

фондови, намалување на производството во отворените води поради загаденост од 

отпадните индустриски и комунални води. 

Пораст на производството се забележува во 1990 година, односно производството 

на риба изнесува 3.825 тони, а во 2000 година 10.140 тони (Dźurovski и сор., 1987). 
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Првите рибници се изградени во шеесетите години, за топловодни риби во Бел 

Камен во Битола и за ладноводни риби во Вруток. Во последната деценија опаѓа 

риболовот на отворени води, но се забележува пораст во објектите за аквакултурно 

производство на риба (Христовски и сор., 2005). 

Во Република Македонија потребите на пазарот не можат да се задоволат со 

домашното производство на риба, па поради тоа се јавува потреба од увоз на поголеми 

количества на риба. Статистиката до 1994 година покажува дека биле произведени 1230 

тони риба, од кои 397 тони пастрмка, 215 тони крап, 6 тони сом и 62 тони други видови 

риба што претставува показател дека овие количини не се доволни за задоволување на 

потребите на населението во нашата држава.  

Според податоците од извештајот на Државниот завод за статистика (објавен во 

2015 година) во периодот од 2008 до 2014 година се забележуваат варијации во 

производството на риба во Р. Македонија. Најголемо производство на риба од 1664 тони е 

регистрирано во 2010 година од кои 1238 тони е пастрмка, а остатокот отпаѓа на крап, сом 

и други видови риба. Во 2014 година е регистрирано производство од 1496 тони на риба 

од кои 1068 тони на пастрмка.  Поголем дел од производството на пастрмка, односно 956 

тони се обезбедува од аквакултурното производство. 

Според Христовски и сор., (2005), потрошувачката на риба во Македонија изнесува 

околу 3,5 kg/жител годишно (заедно со увезената и преработена риба) и претставува многу 

мала потрошувачка и далеку од светскиот просек од 15-20 kg на риба/жител на годишно 

ниво. Како причини за малата потрошувачка на риби и преработки од риби се смета 

незадоволителното сопствено производство, мал асортиман на риби, како и 

непознавањето на нутритивната вредност и квалитетот на месото од риба, поради што 

населението нема навика за често консумирање на риба и најчесто  е поврзано со посните 

верски празници. Поради тоа, потребна е поголема информираност на населението за 

придобивките од конзумирањето на риба за нивното здравје и неговите предности во 

споредба со другите видови месо: лесна сварливост, мало количество на масти, висок 

процент на омега – 3 незаситени масни киселини кои го намалуваат количеството на 

холестерол во крвта и сл.  (Христовски и сор., 2005). 
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3. ОПШТА ПОДЕЛБА НА РИБИТЕ 

 

Голем број автори даваат различни поделби и одредени клучеви за детерминација 

на таксономската припадност на рибите базирани врз морфометриските, меристичките и 

физиолошките карактеристики на рибите со цел да се види нивната припадност и 

класификација по видови. Рибите кои имаат стопанско значење и најчесто се присутни во 

исхраната на луѓето се делат во зависност од: 

· Средината во која живеат:  морски риби и слатководни риби 

· Температурата на водата во која живеат, растат, се развиваат и 

размножуваат: топлољубиви и ладнољубиви видови риби 

· Начинот на исхрана на рибите: месојадни видови – carnivora, сештојадни 

видови – omnivora,  растителнојадни видови – herbivore   

Во исхраната на населението се сретнуваат различни видови риби, но најголемиот дел 

од рибите и преработките од риби се морски видови, било да се уловени во слободните 

водени пространства или се произведени на вештачки начин, во стопански организирано 

аквакултурно односно марикултурно производство на риба. 

Во водите во Македонија се среќаваат претставниците од Salmonidae (пастрмки), 

Esocidae, Cyprinidae, Cobitidinae, Siluridae, Anguillidae (јагули), Percidae, Blennidae, 

Poeciliidae. Освен овие фамилии од коскените риби, во нашите води се среќаваат и 

претставници од групата на бесчелусни, круглоусни (Cyclostomata) од фамилијата 

Petromyzontidae, кои поради својата примитивна градба во систематиката се сместени пред 

сите риби. 

 

 

3.1.Семејство Salmonidae – пастрмки 

 

Ова семејство опфаќа девет родови со околу четириесет видови риби. Во водите во 

нашата држава живеат четири родови со голем број на видови и подвидови. Претставници 
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на ова семејство ги населуваат слатките и солените води на Европа, Северна и Западна 

Азија, Северна Америка.  

Од нутритивен аспект месото од овие видови риби е висококвалитетно и вкусно, со 

мал број слободни единечни меѓумускулни коски во грбниот дел во големите латерални 

мускули, што претставува причина месото да биде посебно ценето и барано од 

потрошувачите.  

Бојата на телото на пастрмката зависи од местото на нејзиното живеење. Најчесто, 

грбот на пастрмката е темнозелен, темнокафеав или темносив и лесно се распознава по 

црвените или црните точки кои завршуваат со светли рабови по нејзиното тело. Во 

периодот на мрест, боите на пастрмката стануваат посилни и поубави. Токму по бојата 

која се оформува после втората година, можат да се разликуваат младите од постарите 

пастрмки. Во зависност од местото на живеење, дали се тоа брзи и плитки места, или 

подлабоки води, нејзиното тело ја менува бојата од светла, сè до црна боја, доколку живее 

во темни места и пештери. 

Бојата на месото од рибите најчесто е бела и е во зависност од начинот на исхрана 

на рибите, па доколку во исхраната на овие претставници преовладува храна со хитински 

материи во кои се застапени ксантофили или каротини, тогаш бојата на месото на 

пастрмките може да биде црвеникава, розева или жолтеникава.  

 

3.1.1. Македонска пастрмка -  Salmo macedonicus 

 

          Македонската пастрмка Salmo macedonicus (Karaman, 1924) е автохтон и ендемичен 

вид на риба, карактеристичен за водите на Република Македонија. Се наоѓа распростанета 

во студените планински потоци и реки со чиста, бистра вода, богата со кислород, а се            

одгледува и во аквакултурно прозводство. Овој вид поточна пастрмка го населува горното 

течение на реката Вардар со притоките од горното течение, потоа горните текови на 

притоките од средното течение на Вардар, реките: Треска со притоките, Лепенец, Кадина 

Река, Пчиња со притоките, Тополка, Бабуна со притоките, Брегалница со притоките. 
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        Главата е прилично долга и зашилена, устата е длабоко всечена, горната вилица е 

тесна и достигнува до под задниот крај на окото. Ралото има двоен ред заби.  

        Бојата на телото е карактеристична, потемна. Црвените флеки, присутни кај повеќе 

салмониди, овде отсуствуваат. Наместо нив, кај македонската пастрмка се сретнуваат 

темноцрвени, до бордо петна, густо расфрлени по телото, освен по грбот, каде што 

воопшто ги нема. Достигнува маса и до неколку килограми. За живот македонската 

пастрмка бара песокливо и каменесто дно. Половата зрелост настапува во третата или 

четвртата година, кај машките може во втората. Македонската пастрмка се мрести обично 

во периодот ноември-јануари, а зависно од термиката на водата (настапување на зимата), 

може да биде и порано, односно подоцна (Костов В. и сор., 2015). 

       Македонската пастрмка е примарен предатор, се храни со риби (особено покрупните 

примероци), со ларви од водени инсекти, инсекти кои паѓаат во водата или што летаат 

ниско над неа, со икри од други риби, жаби, полноглавци, црви итн.   

 

 

Слика  1. Македонска пастрмка Salmo macedonicus (Karaman, 1924) 

 

 

 

3.1.2. Охридска пастрмка - Salmo letnica 

 

Охридската пастрмка Salmo letnica (Karaman, 1924) е ендемска форма која живее 

исклучиво во Охридското Езеро, а по вештачки пат во 70-тите години е населена во уште 
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неколку езера, и тоа Бајкалско Езеро, Власинско Езеро, како и во неколку езера кои се 

наоѓаат по горниот тек на реката Тенеси, САД. Кај нас, освен во Охридското Езеро се 

среќава и во езерата кои се дел од дримскиот хидросистем, односно во Дебарското Езеро и 

Глобочица. 

Охридската пастрмка е типичен претставник на семејството Salmonidae и се 

карактеризира со вретенесто тело, сразмерно голема глава во однос на телото, во устата 

има ситни заби накосени навнатре, чијашто функција е да ја задржат уловената храна, 

односно служат за прифаќање на храната, а не за нејзино раскинување. Бојата на телото е 

кафеникава до темна, со различни нијанси на грбот, а на стомакот постепено преоѓа во 

сребреникава. По целото тело е ишарана со крупни црни и со ситни црвени дамки, кои 

може и воопшто да ги нема (најголемите најчесто се наредени по должината на бочната 

линија). Бојата на месото кај некои е бела, а кај некои розеникава. Најчесто се среќава на 

длабочина меѓу 20 и 50 метри. Максималната тежина којашто ја достигнуваат е десетина 

килограми.  

 

 

    

 

  

 

Слика  2.  Охридска пастрмка Salmo letnica (Karaman, 1924) 

 

 

Поради големата длабочина на којашто живеат, мимикријата кај овие пастрмки е 

послабо развиена отколку кај речните форми. На младите единки најчеста храна им се 

водените ларви, црви и другите ситни организми кои го населуваат езерото, додека со 

растот стануваат предатори, и во таа фаза најчеста храна им се помалите риби, најчесто 

плашиците, иако неретко се хранат и со помалите единки од сопствениот род.  
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Охридската пастрмка е ендемски рибен вид на Балканот и во Европа. Таа е најблизок 

предок на врстите што живееле на тоа подрачје уште од периодот на терциерот. 

Охридската пастрмка денот го поминува во длабочините и на места што се оддалечени од 

брегот, а на површината на водата испливува навечер кога лови муви. Понекогаш приоѓа 

до самиот брег, во плитките води, барајќи храна од подводните растенија.  

Различните подвидови се мрестат во различен период од годината. Охридската 

пастрмка се мрести од март до мај, а мелезите се настанати со вкрстување на поточната и 

охридската пастрмка. 

 

4.УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА РИБИТЕ ВО АКВАКУЛТУРНО 

ПРОИЗВОДСТВО 
 

 

         Во последните години сè повеќе се зголемува интересот за конзумирање здрава и 

безбедна храна, промена на животните навики и заштита на човековото здравје. 

Правилната исхрана има големо значење во квалитетот на живеењето на луѓето. 

Значењето на рибата во исхраната на човекот датира од постоењето на човековиот род. 

Покрај уловот на рибата од природните ресурси, зголемената побарувачка на риба во 

исхраната на човекот ја налага потребата од интензивно одгледување на поедини видови 

риби во вештачки рибарски фарми (аквакултура) (Baltic и сор., 2007). 

   Filipovic и сор., (2005) укажуваат дека при изградба на рибниците потребно е да се 

посвети внимание на одредени услови: локација за изградба на рибникот, исполнување на 

потребните природни услови, изработка на идејно решение, обезбедување на техничка, 

технолошка и урбанистичка документација, како и почитување и имплементирање на 

Законот за аквакултурно производство. 

Според Стевановски и сор., (2010) аквакултурното производство на риба во светот 

има голема улога во лесно обезбедување и заменување на анималните продукти од 

топлокрвните животни со риба.  
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Аквакултурата претставува планско и организирано одгледување и репродукција 

на одделни видови морски или слатководни риби под контролирани услови, а со цел 

производство на храна за човекот.  

Рибите од аквакултурно производство имаат протеински состав со висок квалитет и 

голема биолошка и нутритивна вредност, а нивното добивање и одгледување, еколошки 

гледано е меѓу најчистите и најприродните одгледувања на животните.  

Аквакултурата може да биде: 

- Марикултура: одгледување и искористување на риби во морињата и океаните 

- Аквакултура: во потесна смисла на зборот може да се дефинира како одгледување на 

риби во слатки копнени води. Кај аквакултурата се разликува монокултура, кога се 

одгледува еден вид на риба и поликултура, кога се одгледуваат два или повеќе 

видови риби во ист воден простор истовремено. Аквакултурата се користи за: 

- производство на храна за човекот 

- подобрување на природните резерви со вештачко порибување 

- порибување на риба за спортски риболов 

- производство на мамци за спортски и комерцијален риболов 

- производство на украсни риби и риба за индустријата 

Според Апостолоски (1974) современите сознанија за интензивниот развој на 

пастрмските рибници се базираат на неколку принципи и технолошки развој: 

- Нови технички решенија за изградба на рибниците 

- Усовршување на технологијата за инкубирање на икри 

- Зголемена густина на риби по единица површина 

- Нов концепт за потребата на вода во текот на производството 

- Усовршување на технологијата на исхрана 
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4.1.Вода 

 

Водата со своите квалитетни својства има директно влијание врз здравјето, 

животот и развојот на рибите. Квалитетот на водата е определен преку нејзините физички, 

хемиски и биолошки својства.  

Физичките својства на водата кои се од значење за производството на риба се: 

проѕирност и боја на водата, струење на водата, специфична тежина и температура на 

водата.  Водата којашто се користи за одгледување на пастрмка треба да биде ладна, 

бистра, чиста и да не постои опасност од нејзино загадување (Drecun,  1981). 

 

 

4.1.1.Проѕирност и боја на водата 
 

 

 Влијанието на светлината врз развојот на животинскиот свет во водната средина е 

огромно, така што премалото или преголемото осветлување на водата може да биде 

подеднакво штетно за живите организми во водната средина.  

Во летниот период се појавува големо осветлување на водата и во тој случај се јавува 

и потреба од интервенција на човечки фактор, која се состои во комплексно ѓубрење на 

водата во рибниците, за да се создаваат услови за развој на микрофитска вегетација 

(фитопланктони и зоопланктони), која ќе изврши благо засенчување на водата од една 

страна, а од друга страна ќе обезбеди органска храна за исхрана на рибите. Доколку 

водата е проѕирна до дното, тогаш станува збор за вода којашто е сиромашна со хранливи 

материи т.н. „незрела“ вода од рибарски аспект, а квалитетот се подобрува со додавање на 

органски и неоргански ѓубрива. Проѕирноста на водата во добро одржуван топловоден 

рибник треба да изнесува од 20 до 25 cm.   

Поделбата на водните површини во зависност од присуството на органски примеси 

односно храна за рибите се делат на: 
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- Олиготрофни води  -  се чисти, бистри води, каде што светлината продира до 10 m 

длабочина. Во тој случај станува збор за еколошки чисти води, но од друга страна 

поради малата содржина на хранливи материи е сиромашна со рибен фонд. 

- Еутрофни води – за разлика од олиготрофните, се побогати со хранливи материи, но 

и со рибен фонд. Станува збор за чисти и бистри води. 

- Дистрофни води – се богати со рибен фонд како резултат на содржината на органски 

односно хранливи материи во водната средина. 

 

 

4.1.2. Струење и проток на водата 

 

 Од еколошки аспект многу значајна карактеристика на водата е нејзиното струење 

т.е брзина на движење. На тој начин се одржува поволниот режим на гасови во водата, се 

изедначувааат температурата, хранливите материи и минералните соли во водата и се 

отстрануваат штетните метаболитички продукти.  

Соред Стевановски и сор., (2010) живиот свет во водата се одржува доколку 

брзината на движење на водата е до 1 m/s, а доколку брзината изнесува 3,5 m/s нема жив 

свет.  Кога станува збор за малите рибници кои имаат производствен капацитет од 20.000 

килограми на риба на годишно ниво, во тој случај може да се искористат природните 

ресурси, односно реките и потоците каде што капацитетот на водата е од 100 до 200 L/s 

(Drecun, 1981). Доколку рибникот е со површина од 1ha и во него може да се произведат 

од 100.000 до 150.000 kg конзумна пастрмка, протокот на вода треба да биде 400 L/sec.        

(Aganović, 1979). Во текот на 24 часови потребно е да се направат 72 промени на водата, 

со цел да се обезбеди интензивно производство (Willoughby, 1964), а исто толку промени 

на водата се препорачуваат од  (Апостолоски, 1979 и Orešković, 1967)  
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4.1.3.Температура на водата 
 

 

Од температурата на водата зависи профитабилноста т.е економските резултати на 

рибниците. Живиот свет во водата има широк дијапазон на температурна 

распространетост од 0
0
С до 50

0
С, односно до 93

0
С. Телесната температура на рибите и 

нивните метаболитички функции се директно зависни од температурата на водата. Со 

зголемување на темепературата за 1
0
С доаѓа до забрзување на метаболитичките функции 

на рибите за 10%.  

Температурниот дијапазон за живот на рибите е од 2
0
С до 34

0
С (Стевановски и 

сор., 2010), а како најповолна температура на водата во рибниците се смета температурата 

од 8 
0
С до 16 

0
С (Drecun, 1981).  

Во зависност од температурниот дијапазон кој е оптимален за непречен раст и 

развој, рибите се делат во две големи групи: 

- Ладнољубиви видови риби (пастрмки) 

- Топлољубиви видови риби (краповидни видови) 

          Рибите можат да се прилагодат на температурни варијации кои настануваат во 

водната средина, но нагли промени во температурата предизвикуваат стрес, а можни се 

последици по нивното здравје, па и смрт. Варијациите од 2
0
С до максиумим 5

0
С со кратко 

времетрање се сметаат за нормални температурни варијации. 

Доколку станува збор за ладноводен пастрмски рибник, температурата на водата 

треба да се движи од 6 до 18
0
С во текот на годината. Во такви услови се постигнуваат 

оптимални производни резултати. Спротивно на тоа, доколку температурата на водата е 

под 4
0
С односно 2

0
С подолг временски период, во тој случај, кај пастрмката значително се 

намалени животните активности, односно имаат слаба метаболитичка активност, слаба 

желба за храна, намален апетит и др. Директна последица на тоа се слаб пораст на рибите, 

продолжено гоење на рибите и лоши финансиски резултати. Поради тоа, при избор на 

локација за подигање на пастрмски рибници не смее да се занемари температурниот 

режим на водата. Со зголемување на температурата на водата се забрзува и метаболизмот 

на рибите (Fijan, 1975) [цит. Стевановски, 1999].  
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Според Стевановски (2010) кај ладнољубивите риби оптимална температура на 

водата за непречен раст и развој е од 8-18
0
С, температурни варијации од 4-22

0
С се 

допуштени, додека  температура  > 24 
0
С штетно влијае на рибите. 

 

4.1.4. Хемиски карактеристики на водата 
 

 

Здравјето на рибите, продуктивноста и профитабилноста на рибниците се во 

директна зависност од квалитетот на водата. Од примарно значење за одгледувањето и 

задржувањето на рибите е хемискиот квалитет на водите.  

Според Стевановски (2010), за водата како основна животна средина за рибите од 

големо значење се следниве карактеристики: 

Содржина на растворен кислород во водата (mg/L): моќта на растворање на 

кислородот во водата е во директна зависност од температурата на водата, (поголема при 

пониски температури на водата), надморската висина и солинитетот на водата. 

Потрошувачката на кислородот не зависи само од рибите кои живеат во водата туку и од 

другиот жив свет и присутната органска материја за чие разлагање во оксидо-

редукциските процеси се трошат големи количества кислорот. При дишење рибата троши 

големи количества на кислород. Потрошувачката на кислородот во водата зависи од видот 

на рибата, возраста, метаболитичката активност, температурата на водата, квалитетот на 

водата и сл. Кога станува збор за нормален раст и развој на пастрмката, оптималните 

концентрации на растворен кислород во водата се во границата помеѓу 8,5 и 11,6 mg/L. 

Концентрациите од 6,0 до 7,0 mg/L не предизвикуваат стресни ситуации и ги задоволуваат 

метаболитичките потреби на пастрмките. При концентрации на растворен кислород од 4,0 

mg/L доаѓа до одредени нарушувања во метаболизмот и дишењето на рибите, тие се 

вознемирени, се јавуваат стресни ситуации, се намалува прирастот, а се зголемува 

конверзијата на храна и организмот е чувствителен на заболувања. Намалувањето на 

концентрацијата на растворен кислород на 2,0-2,5 mg/L е штетно за пастрмките. Во овој 

случај се јавува вознемиреност кај рибите, тие пливаат од едниот на другиот крај на 
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базенот и се собираат на влезниот дел на водата. Како последица од недостигот на 

кислород, рибите се загушуваат (asviksies) т.е настанува нивно изумирање.  

Според Fijan (1975) кислородот преставува основен фактор кој е неопходен за 

ефикасно искористување на храната. За пастрмките треба да се обезбеди концентрација на 

кислород во водата поголема од 6,0 mg/L, бидејќи помала концентрација од 5 mg/L 

кислород пастрмките не поднесуваат. Подолготрајна изложеност на пастрмките на ниска 

концентрација на кислород од 3 mg/L предизвикува нивно угинување. Доколку 

концентрацијата на кислородот изнесува од 1,5 до 2,0 mg/L угинувањето на пастрмките е 

многу побрзо.  

Содржина на јаглерод диоксид (mg/L): Присуството на СО2 во отворените изворски 

води најчесто е од 0,2 до 2,0mg/L, но честопати неговата концентрација може да биде 

значително поголема над 5 и повеќе mg/L. Во такви случаи овој гас е особено штетен за 

некои развојни фази во одгледувањето на пастрмката. Од друга страна, како резултат на 

лошата хигиена во рибниците, преголема густина односно чување на поголема количина 

на риби на помал простор, но и слабиот проток на вода можат да бидат причина 

концентрациите на CO2 да се зголемат до 20 или 40%. Додека кај топловодните рибници, 

концентрации од 10 до 30 mg/L на СО2 се сметаат како дозволени концентрации и 

учествуваат во процесот на фотосинтеза на зелените растенија. Создавањето и 

присуството на амонијак во рибничките води може да биде и како последица на анаеробни 

услови, односно анаеробно разлагање на органската материја во водата. Јонизираниот 

амонијак е релативно нетоксичен за рибата, додека нејонизираниот амонијак е особено 

токсичен за рибата и неговата концентрација во водите за пастрмка не треба да надминува 

0,03 mg/L. 

Drecun (1981) во своите истражувања го потенцира значењето на квалитетот на 

водата за нормален развој на рибите. Според него еден од значајните параметри за 

квалитетот на водата е количеството на растворен кислород кое треба да се движи во 

границите од 8 до 11 m
3
/L вода, присуството на CO2  не е посакувано ни во мали количини 

во водата.    
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4.1.5. рН вредност на водата 

 

 Schaperclaus (1950) укажува дека при одгледувањето на рибите од големо значење е 

рН вредноста на водата, која треба да биде 7 (неутрална) или во границите од 7 до 8 

(слабо-алкална). Овие вредности за оптимална рН на водата кои ги поставува (Drecun, 

1981) ги потврдуваат и Стевановски и сор.,(2010) според кои pH вредност на водата од 7,5 

до 8,5 е поволна за пастрмките, pH вредност во границите од 9 до 10 (алкална  реакција) и 

pH вредност од 4,5-5,0 е опасна за пастрмките и при подолго присуство делува летално, 

додека pH вредност под < 4,5 на рибите делува акутно летално. 

 

4.1.6. Содржина на растворени соли и минерални материи во водата 
 

 

 Во водата од рибниците во минимални количества застапени се: фосфорот (P), 

калциумот (Ca) и азотот (N). Во топловодните рибници тие имаат поголемо значење 

поради одржување на продуктивноста, затоа што лесно продираат во организмот на 

рибите, преку жабрите (Христовски и сор., 2005) 

4.2. Исхрана на пастрмките 

 

Според Draganić (1990), храната која е наменета за исхрана на рибите од родот 

Salmonide може да биде од растително и животинско потекло. Истражувањата за 

исхраната на рибите можат да се поделат во две групи: во првата група се настојува да се 

даде одговор на прашањето за тоа кои хранливи материи и во колкава количина мора да 

бидат застапени во храната за да може да се обезбеди раст на пастрмките без притоа да се 

предизвика штета на нивното здравје, а другата група истражувања е наменета за видот на 

храната и количината на храна кај пастрмките кои даваат најдобри резултати. 

Mijović и сор., (1985) укажуваат дека во храната наменета за исхрана на рибите 

потребно е да бидат застапени аминокиселини односно поголема застапеност на лизин од 

4,3 до 5,3%,  аргинин 3,5% и релативно помала содржина на триптофан од 0,5%. 
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Сварливоста на белковините зависи од суровините, па така сварливоста на рибиното 

брашно е 84-90%, живинско брашно 77,6% и брашно од други животни 75,5%. 

Drecun (1979) наведува дека зголемената содржина на квалитетни белковини во 

крмните смеси за исхрана на калифорниската пастрмка придонесува за подобар раст.  

Содржината на белковини во крмните смеси изнесувала 45 до 50%. Факторот на 

конверзија изнесувал 51% што покажува дека поволниот аминокиселински состав на 

белковините придонесува за подобар ефект во исхраната на рибите. Што се однесува до 

јагленохидратите во природната храна треба да бидат застапени со 13% од сувата 

материја, а кај индустриски преработената храна не треба да бидат застапени повеќе од 

12%. Јагленохидратите служат за обезбедување на потребната енергија на рибите. Покрај 

белковини и јагленохидрати, храната којашто е наменета за рибите треба да содржи и 

масти, витамини и минерални материи.  

Мастите се енергетски материјал и познато е дека рибите од видот Salmonidаe 

можат да поднесат околу 10% масти во храната, а доколку се застапени во поголеми 

количини остануваат неискористени или штетни, односно предизвикуваат дегенерација на 

црниот дроб. 

Nešić (1988) од своето истражување заклучил дека храната за калифорниска 

пастрмка треба да содржи поголем процент на масти, но и доволна количина белковини, 

јагленохидрати, минерални материи, а во мали количини, храната за рибите треба да 

содржи и витамини. Појавата на хиповитаминоза и авитаминоза може да нанесе големи 

штети при производството на риби. Умирање на рибите за временски период од 14 дена 

може да биде како последица од недостаток на витаминот В6 во исхраната на пастрмките 

(Kochsederu, 1988). 

Halver (1982) констатирал дека на 100 g / пастрмка потребно е 0,009 mg / витамин 

В12  кој е неопходен за созревање на еритроцитите и метаболизмот на белковините. Поради 

недостаток на овој витамин може да се предизвика губење на апетит, забавување на растот 

и анемија.  

Застапеноста на минералните материи во храната наменета за пастрмки е од големо 

значење, бидејќи учествуваат во изградбата на коскестите делови од рибата, дишењето и 

асимилацијата. Недостатокот од железо и кобалт во храната може да биде причина за 

појава на анемија кај рибите. 
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Темпото на раст на пастрмките е фактор според којшто можеме да го оцениме 

квалитетот на храната. Доколку е потребен брз раст на рибите, тој не смее да биде 

постигнат на начин кој би бил штетен врз здравјето на рибите (Draganic, 1990). 

Според Христовски и сор., (2005), за исхрана на пастрмките се користат повеќе 

видови храна како: природна, мешана и вештачка т.е индустриска храна.  

Природна храна - во оваа група спаѓаат кланички конфискати, свежа риба и 

зоопланктони. Денес, сè почесто се избегнуваа оваа храна и покрај тоа што е најдобар 

извор на хранливи материи, лесно се расипува, а при замрзнување мастите оксидираат и се 

губат витамините.  

Мешана храна: станува збор за свежа храна во која се ставени додатни 

компоненти за зголемување на цврстината. За таа цел, на свежата храна ѝ  се додава: 

месно, крвно или рибино брашно, како и некои видови брашно од жита богати со 

јагленохидрати, витамински комплекс и квасец. Се употребува во вид на гранули или 

паштети ( 50% свежа храна и 50% брашно) 

Сува вештачка – индустриска храна: овој вид храна има најголемо значење за 

калифорниската пастрмка. Се произведува во вид на лушпи, гранули или брикети. Се 

применува од самиот почеток на одгледување до завршување на гоењето. Обликот, 

големината на гранулите и составот се во зависност со големината на рибата. При 

производство на индустриската храна се користат суровини од растително и животинско 

потекло. Суровини од растително потекло се: брашно од соја, брашно од арахис, 

житарици, млеко во прав, минерали и витамини, а суровини од животинско потекло кои се 

применуваат во производството на вештачка т.е индустриска храна се: месно, рибино и 

коскено брашно, а се додаваат и одредени лекови. Овој вид храна треба да ги задоволува 

следните услови: да изобилува со протеини кои се од животинско потекло со најдобар 

квалитет, да се обезбеди стабилност на брикетите т.е да не се распаѓаат веднаш во водата 

(да не се премногу меки ни тврди) и да не содржат прашина. Суровините за подготовка на 

индустриска храна треба да задоволуваат одредени квалитетни својства.  

Во последно време се применува експандирање на сувата храна, што претставува 

третман со влажна топлина, притисок и сушење. Притоа се постигнува варење на 

недосварениот скроб, се подобрува вкусот и се забавува пасажата на храната низ 
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дигестивниот тракт на рибата, со што се подобрува конверзијата на храната. Главен 

недостаток во производството на овој вид храна се високите трошоци за производство.  

Примарни цели во исхраната на пастрмките се забрзаниот и поефикасен прираст на 

рибите, да се обезбеди најмала можна градација на квалитетот на водата и да се задржи 

еднаквост во растот. При исхрана на салмонидите риби, храната треба да одговара на 

пропишани нормативи и потреби и да подлежи на строги контроли.  

Профитабилноста на производството на пастрмка е условена од количеството и 

квалитетот на храната. Во најголем процент во составот на храната се застапени протеини, 

додека во помали количества се застапени јаглехидратите и мастите.  

За исхрана на подмладокот на пастрмките се користи храна со повисок процент на 

протеини и енергија во однос на исхраната за поголемите риби. Храната за подмладокот 

треба да содржи 50-55% протеини и 15%  масти, кај двомесечен подмладок се користи 

храна која во својот состав содржи 40% протеини, а кај постарите риби се користи храна 

со 35-38%  протеини, 10-12% на масти и 10-12% на вода. Минералните материи (соли на 

Ca, Co, P) рибите директно ги апсорбираат преку жабрите и кожата. Кујнската сол во 

вишок делува штетно, па не се препорачува нејзина застапеност над 2,72% / kg храна. 

Големо значење имаат витамините и микроелементите. На калифорниската пастрмка 

потребни и се околу 3600 сварливи калории / kg прираст.  

Минималната температура која обезбедува растење на пастрмката е околу 4
0
С. 

Доколку температурата е пониска им се намалува апетитот и се забавуваат процесите во 

дигестивниот систем. Метаболизмот и степенот на прираст се зголемуваат на температура 

над 7
0
С, сè додека температурата не достигне приближно 20

0
С, соодветно на видот што се 

одгледува. Оптимални температури за раст се 10
0
С до 18

0
С, при што исхраната треба да 

биде на максимално ниво ( 1,5%-6,0% од телесната тежина дневно). Ако температурата на 

водата е над 20
0
С, дигестивниот систем на пастрмката не може најдобро да ги искористи 

хранливите материи и поголемото количество на храна е само делумно сварено. Ваквата 

вода, оптоварена со понизок степен на кислород и несварена храна може да претставува 

причина за појава на респираторни проблеми. Во вакви услови треба да се намали 

количеството на храна за да се одржи добриот квалитет на водата и непотребното 

трошење на храната. При крај на февруари и март, во зависност од температурата на 

водата, почнува и прихранувањето. Во текот на летото, кога температурата на водата се 
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зголемува над 20
0
С, нема прихранување и нема прираст. Со настапување на студените 

месеци, настапува т.н. „мртов период“, со што површината на базените замрзнува, 

температурата на водата е многу ниска, па рибата не може да се храни и нема прираст. 

Пастрмката ја конзумира храната веднаш по фрлањето во вода и кога паѓа од 

површината кон дното. Може да поднесе до 1% сува храна од својата тежина по оброк, а 

до 10%  на ден. Доколку дојде до преисхранување тоа може да предизвика неефикасно 

користење на храната, без значително зголемување на степенот на прираст и влошување 

на квалитетот на водата којашто станува погодна средина за ширење на болести. Доколку 

пастрмката не се храни доволно, при борбата за храна може да дојде до меѓусебно 

оштетување на нивните перки. Најдобро е рибата да се храни наутро кога се зголемува 

температурата, а не попладне кога таа опаѓа, затоа што тогаш доаѓа до забавување на 

процесот на хранење. Со зголемување на температурата се зголемува метаболизмот кај 

рибите и степенот на прираст, па поради тоа се јавува потреба од употреба на поголеми 

количества на храна. 

 Апостолоски и сор., (1983) вршеле истражувања за влијанието на исхраната врз 

растот, здравствената состојба и квалитетот на месото од калифорниската пастрмка, кои 

биле распоредени во четири базени во рибникот Вруток кај Гостивар. Истражувањето е 

вршено во период од 120 дена, а користена е домашно произведена храна во фабриката 

„Овчеполка“ од Св. Николе и храна увезена од Норвешка, произведена во фабриката за 

сточна храна „Skretting“. Утврдената просечна тежина на издвоените примероци од 

калифорниската пастрмка изнесувала од 85 до 87 грама. Од истражувањето констатирале 

дека со правилен избор на храна и начин на исхрана може да се намали периодот на раст 

на пастрмките и да се зголеми продуктивноста на рибниците. Хранидбениот коефициент 

кај увезената храна од Норвешка се движел од 1,5 до 1,57 kg за килограм прираст, додека 

кај домашно произведената храна 1,88 до 2,03 kg за килограм прираст.  

Специфична исхрана - во одредени случаи се користи специјална храна за исхрана 

на  пастрмките (Христовски и сор., 2005). 

- Храна со антибиотици -  се користи кога е неопходно, при поставена дијагноза, при 

што антибиотикот (окситетрациклин, сулфадиметоксин, флубактин) има терапевтски 

ефект. Оваа храна е поскапа од обичната храна. 
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- Храна со каротиноидни пигменти - се користи со цел да се постигне розева боја на 

месото и не влијае врз степенот на прираст или здравјето на рибите. Третманот може 

да биде успешен, односно пигментацијата може да се постигне за приближно три 

месеци кога рибата е во активен раст или за приближно шест месеци кога водата е 

студена. 

- Храна со висок процент на масти - процентот на масти се движи во границите од           

16 до 24%  за производство на помрсна риба, риба за чадење или за специјални 

пазари.  

- Храна со висок процент на фосфор -  карактеристична за кафезно производство на 

риба.    

Filipović (2002) вршел истражување за да го утврди влијанието на исхраната врз 

брзината на раст и развој на калифорниска пастрмка. За исхрана на рибите користел 

концентрат со различен удел на масти. Примероците од пастрмките биле одгледувани во 

три рибници, при што во првиот рибник пастрмките се хранети со пелетирана храна во 

која се додадени 10% масти, во вториот рибник користена е пелетирана храна со 5% масти 

и во третиот рибник користена е храна без додаток на масти. Од истражувањето дошол до 

заклучок дека горната граница за застапеност на масти во храната за риби која ќе има 

позитивни резултати е 10%. Исхраната влијаела врз забрзување на растот на пастрмката, а 

правилно избалансираниот оброк со зголемен процент на масти не предизвикувал масна 

дегенерација на црниот дроб и не влијаел на умирањето на рибите. 

5. КВАЛИТЕТ НА МЕСОТО ОД РИБИ 
 

 

Квалитетот на месото од рибите го одредуваат некои параметри како: хемискиот 

состав, нутритивните и сензорните карактеристики (вкус, мирис, боја текстура), 

погодноста за кулинарска обработка и конзервирање, како и безбедноста на рибите за 

консумирање  (Huss, 1995  
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5.1. Хемиски состав на месото од риби  

 

Високата хранлива вредност на рибите се манифестира во поволната содржина и 

односот на протеините, мастите, јагленохидратите, минералните материи и витамините, 

како и значајната содржина на незаситени масни киселини, посебно омега-3 

полинезаситени масни киселини (PNMK) (Conor, 2000; Sidhu, 2003). Од присутните 

состојки во месото од рибите, човековиот организам искористува просечно околу 95-96% 

протеини и до 91% масти. 

Vranić и сор., (2012) посочуваат дека рибите одгледувани во аквакултура  

покажуваат одредени варијации во хемискиот состав, кои можат да се предвидат. 

Контролираните услови на одгледување, составот на храната, содржината на протеините и 

мастите во храната, условите на околината, големината на рибата и генетскиот потенцијал 

се фактори кои влијаат на составот и квалитетот на рибите одгледани во аквакултура.  

Нутритивните својства, квалитетот и биолошката вредност на месото покрај од 

другите фактори зависат и од неговиот хемиски состав. Месото од рибите се одликува со 

лесна сварливост, прехранбено-физиолошки поволен однос на аминокиселини, богата 

содржина на витамини и минерали. Од нутритивен аспект, рибата претставува важен 

извор на материи потребни за животот и развојот на човекот, како протеините (Marošević, 

1982).   

Количината на хранливите материи во месото од риба варира во зависност од: 

видот на рибата, исхраната, староста, надворешните услови, годишното време и сл. 

Составот на месото од риба во суштина е еднаков со составот на месото од животните за 

колење. Поради своите особини, а посебно поради поголемиот процент на вода, месото од 

риба полесно се расипува и поради тоа бара различни услови на чување и складирање 

(Hamzić, 2003). 

Протеините се најважни состојки на месото од риби, кои заедно со мастите и 

јагленохидратите ја сочинуваат основата на правилната исхрана. Протеините кои ги 

содржи рибиното месо се подеднакво вредни како и протеините кои ги содржат другите 

видови месо. Нивната застапеност во рибиното месо е од 12 до 24%,  а до нивно 

намалување доаѓа за време на мрестот, бидејќи икрата е богата со протеини кога рибата 

губи околу 25% од својата телесна маса (Šosa, 1989; Kiessling и сор., 2001).  
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Главна карактеристика на протеините е лесна сварливост (во просек 2 до 3 саати), 

подобро искористување, поволен аминокиселински однос, што е поврзано со присуството 

на есенцијалните аминокиселини  како: метионин, лизин, триптофан, аргинин, хистидин.  

Според Huss (1995) протеините во месото од рибите се делат во три групи: 

структурни (актин, миозин, тропомиозин) со застапеност од 70 - 80%, протеини во 

саркоплазмата (миоалбумин, глобулини, ензими) со учество 25 – 30% и сврзно – ткивни 

протеини (колаген) со околу 3% застапеност. Аминокиселинскиот состав нема значителни 

разлики од месото на цицачите.  

Табела 1. Есенцијални аминокиселини во намирници од животинско потекло     

(Huss, 1995) 

Аминокиселини Риба % Млеко % Говедско месо % Јајца % 

Лизин 8,8 8,1 9,3 6,8 

Триптофан 1,0 1,6 1,1 1,9 

Хистидин 2,0 2,6 3,8 2,2 

Фенилаланин 3,9 5,3 4,5 5,4 

Леуцин 8,4 10,2 8,2 8,4 

Изолеуцин 6,0 7,2 5,2 7,1 

Треонин 4,6 4,4 4,2 5,5 

Метионин – цистин 4,0 4,3 2,9 3,3 

Валин 6,0 7,6 5,0 8,1 

 

Ingemansson  (1991) наведува дека количината на масти во рибите изнесува од 0,7 

до 20% и зависи од начинот на исхрана, видот на рибите, полот, возраста на рибата и 

годишното време, што се потврдува и со истражувањата на Batlić и сор., (2001).  Мастите 

не се подеднакво распределени во сите делови на рибата.  

Според Žlender (2000) количината на масти претставува параметар за поделба на 

рибите во три категории: немасни до 3% масти, средно масни до 8% и масни риби со 

количина на масти поголема од 8%.  

Grujić (2000) посочува дека рибите во зависност од содржината на масти се делат 

на: немасни риби кои содржат помалку од 0,5% на масти, полумасни риби кои содржат 5-
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10% масти и масни риби кои содржат повеќе од 10% масти. Во состав на месото од рибите 

многу често се наоѓаат повеќе од 50 различни масни киселини. Околу 40% масти во 

рибата се изградени од масни киселини со долги синџири (14 до 22 С атоми), кај морските 

риби околу 88% се високо незаситени масни киселини со 5 или 6 двојни врски. Мастите 

кај рибите најчесто се триглицериди, односно сложени материи кои се смеса од глицерол 

и виши масни киселини. Количината на масти во месото од риба не е константна и варира 

во текот на годината, а најчесто е обратнопропорционална од содржината на вода (Brkić, 

1996). 

 Кај рибите најзастапени се моно и полинезаситените масни киселини. Процентот 

на масти во месото од риба, кои можат да се ресорбираат во дигестивниот тракт се 

дефинира како коефициент на сварливост на мастите кај свежи, замрзнати и чадени риби и 

изнесува 91% (Batlić и сор., 2001), а од количината на масти зависи енергетската вредност 

на месото од рибите (Vranic и сор., 2010). 

Plavša и сор., (2000) при анализа на хемискиот состав во месото од риба утврдиле: 

72,85-74,20% вода, 18,6-18,51% протеини, 7,02-8,27% масти и 1,24-1,28% минерални 

материи.   

Според Phillips и сор., (1956) месото од калифорниска пастрмка содржи:  77,2% 

вода, 13,7% протеини, 5,5% масти и 2,0% минерални материи.   

 Grujić (2000) испитувајќи го хемискиот состав на месото од калифорниска 

пастрмка утврдил:  75% вода, 20% масти, 3,8% масти, 1,2% и минерални материи.   

Според Tadejević (1971) просечниот хемиски состав кај посните риби изнесува:        

77-82% вода, 18-19% белковини, 0,1-1,0% масти, 1,0-2,0% минерални материи, а кај 

масните риби: 55-79% вода, 14,5-21,5% белковини, 1,1-2,9% масти и 1,0-2,0% минерални 

материи. Во зависност од видот на рибата се јавуваат и разлики во содржината на водата и 

мастите во месото  (Celik и сор., 2005; Rasoarahona и сор., 2005). 

Калифорниската пастрмка е една од најважните салмонидни видови на риба 

коишто живеат во ладна вода. Овој вид на риба живее во чисти реки и езера на 

температура од околу 20 до 21°C. Просечна содржина на протеини е 20%, масти околу 2% 

и 1,2% минерални материи.  
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Поради идеалниот состав оваа риба се препорачува како идеална храна за децата, 

старите луѓе и луѓето со одредени здравствени заболувања (Ćirković и сор., 2002). Во 

месото од калифорниска пастрмка просечната содржина на протеини изнесува 18,8-19,3%, 

масти 1,2-8,8%,  вода 73,8-78,0% и минерални материи 1,2% (Vranić и сор., 2012).  

Milenković (1988) посочува дека месото од калифорниска пастрмка содржи:             

77,4-81,4% вода, 18,2-20,0% протеини, 0,70-2,25% масти.   

Испитувајќи го хемискиот состав на месото од  различни видови пастрмка (Karahmet и 

сор., 2013) кај поточна пастрмка утврдиле 76,3% вода, 18,9% протеини, 2,69% масти и 

1,23% минерални материи. Во примероците од златна поточна пастрмка просечниот 

хемиски состав е: 75,6% вода, 2,73 масти, 19,5% протеини и минерални материи 1,3%, а 

просечниот хемиски состав на месото од калифорниска пастрмка изнесувал: 72,4% вода, 

20,4% протеини, 5,11% масти и 1,44% минерални материи, а притоа највисоки вредности 

на содржината на масти, протеини и минерални материи се забележани кај 

калифорниската пастрмка, а содржината на вода е поголема кај поточната и златната 

поточна пастрмка.  

Stolyhwo и сор., (2006) го испитувале влијанието на годишното време на хемискиот 

состав на месото од различни видови шаран, при што во испитуваните примероци 

количината на протеини се движела во границите од 13,0 – 21,9%, масти од 0,3-23,9%, 

вода од 59,8 до 84,2% и минерални материи од 0 до 1,6%.   

Резултатите од истражувањето направено од страна на Trbović и сор., (2009) 

покажуваат дека годишното време нема големо влијание врз хемискиот состав на шаранот 

(протеини, вода, масти и минерални материи). 

Месото од риба содржи витамини (A, D, Е и витамини од B комплексот). Во кожата 

на рибите се наоѓа термостабилен и слабо оксидативен витамин Ц. Витамините Е и D 

повеќе се застапени во месото од рибите во споредба со месото од топлокрвните животни. 

Витаминот А се наоѓа во поголема количина кај рибите со повеќе масти. Со рибофлавин 

побогато е темното месо, а белото месо со ниацин (Bogut и сор., 1996). Витаминот Е е 

застапен во поголем процент кај месото од пастрмките и има антиоксидативно дејство       

(Anon, 2003). 
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Рибите во исхраната на човекот имаат посебно значење поради содржината на 

минералните материи која се движи во границите од 1,0 до 1,5%. Минералните материи во 

месото од риба се во облик на соли на калиум, натриум, калциум, магнезиум, фосфор, а 

исто така, месото од риба содржи железо, бакар, јод, хром, цинк, флуор, кои се застапени 

во мали количини. Големата содржина на флуор и јод во месото од риби ја зголемува 

неговата биолошка вредност, а малата количина на натриум го прави погодно за диетална 

исхрана (Konosu и сор., 1982; Bogut и сор.,1996).  

Според Rašeta и сор., 1984 во месото од риба најзастапени олигоелементи се:  Mg, 

Na, K, P, Fe и халогените елементи J, F, Cl како и Ca во коските од рибата. Содржината на 

минерални материи во месото од рибите според (Huss, 1995) се прикажани во табела 2. 

 

                      Табела 2.  Минерални материи во месото од риба (Huss, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

Содржината на јагленохидрати во месото од риба е релативно мала во споредба со 

другите видови на месо (Brkić, 1966; Stipković, 1982).  Јагленохидратите во месото од риби 

се застапени со помалку од 0,5 %, а најзастапен јагленохидрат е гликогенот (Ingemansson  

1991). 

Според Dune (1990) застапеноста на јагленохидратите во месото од рибите се 

движи од 0,5 до 0,8 %, Малата содржина на јагленохидрати во рибите, не значи дека се 

помалку важни.  

На количината на јагленохидрати во месото од риба големо влијание имаат: 

заморот, стресот и начинот на исхрана. Доколку рибата е добро хранета, одморена и не е 

под стрес, содржи поголема количина  гликоген.  

елементи просечна вредност mg / 100g 

натриум – Na 72 

калиум – K 278 

калциум – Ca 79 

магнезиум – Mg 38 

фосфор - P 190 
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5.1.1.Посмортални промени на месото од риба 

 

Посморталните промени во месото од рибите во основа не се разликуваат од 

промените во месото на другите топлокрвни животни. Количината на гликоген во 

мускулното ткиво на рибите е значително помала од количината на гликоген во 

мускулното ткиво кај топлокрвните животни, односно животните за колење. Во текот на 

животот на рибите најголемо влијание на количината на гликогенот во мускулите на 

рибите имаат: нутритивниот статус, заморот, стресот. Поради помалата количина на 

гликоген конечната pH во месото од рибите е висока и се движи од  6,4 до 6,8 што е 

причина и за негово побрзо расипување Dune, 1990   

Гликогенот во мускулите на уловените риби не се распаѓа сè до 96 часа по смртта, 

додека кај домашните животни се губи по 48 часа. Брзината на настапување како и 

должината на траење на оваа појава зависи од повеќе фактори како: видот на рибата, 

физиолошката состојба, температурата на водата, постапките при и по самото ловење на 

рибата (Стевановски и сор., 2010).  

Кога рибите се ловат во вода на температура повисока од 20
0
С, контракцијата на 

мускулите е многу посилна, а намалувањето на гликоген настанува многу побрзо. Во овој 

случај се ослободува поголемо количество на вода од мускулното ткиво и таквото месо  е 

пожилаво, додека кога температурата на водата е пониска, тогаш оваа појава настанува 

побавно, трае подолго, мускулните контракции се со послаб интензитет, а рибата и месото 

од риба се со подобар квалитет.  

Мртовечката вкочанетост, односно rigor mortis  настапува веднаш или непосредно по 

смртта на рибите, односно настапува многу брзо кога резервите на гликоген се потрошени 

или кога рибите се под стрес по уловот. Настапувањето и траењето на мртовечката 

вкочанетост зависи од многу фактори како: температурата на водата, исхраната, 

ракувањето со рибата, големината и физичката состојба на рибите, уловот, методите на 

зашеметување и сл. Во фазата на rigor mortis целиот труп станува крут и нееластичен, а со 

завршување на rigor mortis мускулите повторно омекнуваат, но никогаш не ја враќаат 
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својата еластичност (Bojanić, 2006).  Појавата на rigor mortis кај пастрмката настапува за 

околу 30 минути по ловот и трае од 12 до 16 часа. 

Според Huss (1995) шаранот во фаза на rigor mortis влегува по 40 до70 часа од 

уловот, а трае од 4 до 6 денови, додека пастрмката во оваа фаза влегува за 10 до 60 минути 

од моментот на улов, односно угинување и трае само неколку минути. Оваа фаза завршува 

со активација на еден или повеќе ензими кои се наоѓаат во мускулните клетки. 

 Биохемиските процеси кои се одвиваат по смртта на рибата влијаат на нејзините 

сензорни својства, а  истовремено можат да предизвикаат расипување на рибата за кое 

постојат три основни причини, а тоа се: процесите на автолиза, оксидација и расипување 

на месото како последица од дејството на микроорганизмите. 

Автолизата претставува процес во кој учествуваат голема група на ензими, како  

хидролитичките (катепсин, коагулаза, калпаин), кои во услови на ниска рН вредност, 

односно кисела средина, предизвикуваат промени на протеините и останатите азотни 

соединенија во месото, при што настануваат промени на миофибрилите кои се 

манифестираат со омекнување на месото. Продукти на автолизата се пептиди со мала 

молекуларна тежина и слободни аминокиселини. Процесот на автолиза ги зафаќа и 

мастите кои се разградуваат на глицерол и масни киселини. Бактериското расипување на 

месото од риба ја поттикнува декарбоксилацијата на аминокиселините и создавање 

биогени амини кои го намалуваат квалитетот и безбедноста на месото. Расипувањето на 

рибата може да се одвива во облик на оксидација на мастите, која не е предизвикана од 

микроорганизми, но се одвива подеднакво брзо и бурно (Vusilović и сор., 2008.). 

 

5.1.2. Маснокиселински состав на месото од риба 

 

 

Мастите кои се присутни во месото од рибите се од  17 до 21% заситени и 79 до 

83% незаситени масни киселини, а најзначајна е содржината на незаситени масни 

киселини посебно омега -3 полинезаситени масни киселини (Conor, 2000; Sidhu, 2003).  
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Составот на масните киселини кај рибите варира меѓу видовите, а многубројните 

фактори како температурата, квалитетот на водата, видот, достапноста на храната, 

сезоната, возраста, полот, репродуктивниот статус, географската локација и 

индивидуалните разлики, се сметаат за значајни фактори кои дополнително придонесуваат 

за овие варијации. Маснокиселинскиот состав на храната битно влијае на составот на 

масните киселини во месото од рибите. Храната побогата со ω (омега) -3 масни киселини, 

при исти услови на одгледување битно влијае на зголемување на односот на ω -3 / ω -6 во 

ткивата на рибите (Valente и сор., 2007; Skalli и сор. 2006) [цит Vranic и сор.  2012].   

Ackman и сор., (1989) наведуваат дека во филетите од пастрмка и шаран 

најзастапена заситена масна киселина е палмитинската киселина со 19,04% кај пастрмка и 

кај шаранот со 16,40%. Вкупната содржина на мононезаситени масни киселини кај 

филетите од пастрмка изнесувала 39,94%. De Francesco и сор., 2004 утврдиле слични 

вредности на мононезаситените масни киселини  во месото од риби од 38,55%. 

Од незаситените масни киселини во рибите во поголеми количини се застапени 

олеинска, линолна, линоленската и арахидонска киселина, кои се дефинирани како 

есенцијални масни киселини, кои имаат улога на кофактор во процесите на метаболизмот 

и имаат функција за одржување на нормална здравствена состојба на човековиот 

организам. Вкупната количина на полинезаситените масни киселини со четири, пет или 

шест двојни врски е помала кај слатководните риби (околу 70%), во однос на морските 

риби (околу 88%) (Huss, 1988). 

Според Lunn и сор., (2006) масните киселини кои учествуваат во градбата на 

мастите се составени од јаглеводородна низа. Овој синџир го сочинуваат атоми на 

јаглерод кои се поврзани со атоми на водород на чиј ω или n крај е врзана метил група, а 

на другиот, делта (Δ) крај е врзана карбоксилна киселина. Јаглеводородните синџири кои 

се составен дел на масните киселини можат да имаат од 2 до 80 јаглеродни ( С ) атоми, но 

масните киселини кои се составен дел на мастите содржани во намирницте кои човекот ги 

користи во исхраната, потврдено е дека јаглеводородните синџири содржат 14,16, 18, 20 и 

22 јаглеродни атоми. Незаситените масни киселини може да содржат една 

(мононезаситена) или повеќе незаситени врски во јаглеводорните синџири 

(полинезаситени). На јаглеродните атоми кои ја образуваат двојната врска, покрај 
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водородот се сврзуваат и различни функционални групи. Во зависност од положбата на 

водородните атоми се разликуваат cis и trans конфигурации на незаситените масни 

киселини. 

Кај Cis конфигурацијата кај незаситените масни киселини карактеристично е тоа 

што водородните атоми се наоѓаат на истата страна во синџирот, додека кај trans 

конфигурацијата кај масните киселини водородните атоми се наоѓаат на спротивната 

страна (Lunn и сор., 2006).  

Незаситените масни киселини може да се поделат во две групи: ω-3 и ω-6 

полинезаситени масни киселини. Мастите од рибите се богати со ω-3 полинезаситени 

масни киселини. (Mason, 2000).   

Двете групи на незаситени масни киселини се значајни и неопходни за здравјето на 

луѓето, а се разликуваат во хемиската структура односно во положбата на двојната врска 

во синџирот. Кај ω-3 масните киселини двојната врска се наоѓа на третиот С атом, а кај      

ω-6 масните киселини кај шестиот С атом.   

Според Zatsick и сор., (2007) групата на ω-3 полинезаситени масни киселини е 

дериват на алфа-линолеинска киселина (АЛК), есенцијална масна киселина чиј главен 

извор е рибиното масло, а групата на ω-6 полинезаситени масни киселини води потекло од 

линолеинска киселина (ЛК) која исто така, е есенцијална аминокиселина и се наоѓа 

најчесто во растителните масла.   

Поволно дејство за здравјето на човекот имаат омега-3 масните киселини, алфа-

линоленска (ALA), еикозапентанска киселина (EPA) и докозахексанска киселина (DHA). 

Постојат прехранбени производи кои се збогатени со EPA и DHA, а кои природно се 

содржани во рибите и морските плодови (Bender  2011). 

За мастите кои се застепни во месото од риба карактеристична е ниската содржина 

на ω-6 масните киселини и висока содржина на ω -3 масните киселини.   

Според Valfre и сор., (2003) односот на масните киселини кај морските риби ω-3 и 

ω-6 изнесува 5:1 до 10:1, додека кај слатководните риби тој однос е 4:1 поради поголемата 

застапеност на ω-6 масните киселини, пред сè линолна и арахидонска киселина. Рибите од 

аквакултурното производство имаат малку пониска содржина на ω-3 масни киселини во 
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споредба со рибите од отворените води (Kris-Etherton и сор., 2008; Spirić и сор., 2009; 

Trbović и сор., 2013; Ljubojević и сор.,2013).  

Речната риба содржи поголема количина омега-6 полинезаситени масни киселини, 

линолна (18:2 омега-6 масни киселини) и арахидонска (20:4 омега-6 масни киселини), но и 

значајни количини на омега-3 масни киселини EPA (20:5 омега-3 масни киселини) и DHA 

(22:6 омега-3 масни киселини). Односот на есенцијалните масни киселини омега-3/омега-6 

кај речните риби се движи од 1 до 4, а кај морските риби односот на содржината на омега-

3 масните киселини се движи меѓу 5 и 10. Составот на масните киселини кај речната и 

морската риба зависи од содржината на масти во нивната храна. Постојат голем број на 

литературни податоци за влијанието на исхраната од составот на масните киселини 

(Steffens W., 1997).   

Според резултатите од истражувањата на (Ackman, 1989) просечната содржина на 

вкупни заситени масни киселини во филетите на пастрмка изнесува 24,63%, а во филетите 

на шаранот 23,51%. Рибите имаат ниска содржина на заситени масни киселини                

(<30%). Вкупната содржина на омега-3 масни киселини во филетите кај пастрмка изнесува 

13,27% , каде што уделот на докозахексаенската киселина - DHA (22:6n3) е 6,04%.  

Caballero и сор., (2002) посочуваат дека во филетите од пастрмка застапеноста на 

докозахексаенската киселина - DHA (22:6n3) е од 6,6 % до 7,7%, а содржината на 

вкупните омега-3 масни киселини е во граници од 13,3 до16,1% во зависност од изворот 

на масти во храната (комбинација од рибино, палминово и масло од репка).  

Според Trbović и сор. (2012) застапеноста на 20:5 ω -3 во филетите од пастрмка e 

2,47%, додека според (Caballero и сор., 2002) застапеноста на 20:5 ω -3 е во граници од 

2,2% до 2,4%. Содржината на вкупни мононезаситени масни киселини во филтетите од 

шаранот во просек изнесува 40,18%, а содржината на вкупните полинезаситени масни 

киселини изнесува 34,99% Trbović и сор. (2012). Слични резултати наведуваат и други 

автори.  

Според (Geri и сор., 1995) содржината на вкупните мононезаситени масни 

киселини е 39,80-41,64%, а содржината на вкупните полинезаситени масни киселини 32,3- 

34,5%. Најзастапена незаситена масна киселина во филетите од шаран кои се испитувани е 

олеинска киселина со 33,44%, додека палматинска киселина е застапена со 3,52%.  
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При анализата на филетите од шаранот Trbović и сор. (2012) констатира зголемена 

содржина на линолна киселина од 29,14%, која најверојатно се должи на храната во која е 

застапена оваа киселина со 51,7%. Според (Worthington и сор., 1973)  храната за риби 

којашто содржи 7,3% соино масло, содржи 34,9% линолна киселина.  

Содржината на омега-3 масните киселини зависи од исхраната и видот на храната. 

Содржината на линоленската киселина во филетите од шаранот е 1,75%, EPA 0,35% и 

DHA 0,53%. Исхраната со балансиран однос на омега-3 / омега-6 масните киселини е 

важна за растот и развојот на рибите и производство на квалитетна храна за исхрана на 

луѓето (Steffens, 1997). 

 Кај 30 видови риба од аквакултурно производство најголемо количество на омега-

3 масни киселини утврдено е кај лососот и пастрмката кои содржат повеќе од 4g /100 g. 

Најголеми варијации во содржината на омега-3 масните киселини утврдени се кај 

пастрмките и се смета дека тоа е последица на различниот начин на одгледување, исхрана 

и различните услови во аквакултурното производство (Spirić и сор., 2009) 

Cahu и сор., (2004) посочуваат дека слатководната риба може да биде извор на 

омега-3 масни киселини поради тоа што оваа риба поседува способност за десатурација на 

некои масни киселини и нивна трансформација, за разлика од односот кај морските риби 

(Lichtenstein и сор., 2006).  

Рибите од отворените води во споредба со истиот вид риба произведена во 

аквакултурно производство содржи помалку масти, а поголема количина на омега-3 масни 

киселини. Внесот на омега-3 полинезаситени масни киселини во човечкиот организам е 

поголем кога се конзумира риба којашто е одгледувана во аквакултурно производство 

(Cahu и сор., 2004; Lichtenstein и сор., 2006). 

 

5.2.Нутритивно значење на месото од риби 
 

Нутритивното и здравственото значење на месото од рибите е една од причините за 

постјаниот пораст на побарувачка на рибите, а посебно на рибите од аквакултурно 

производство (Burger и Gochfeld, 2009). 

Месото од рибите претставува многу ценет и највреден прехранбен производ од 

животинско потекло којшто се користи во исхраната на луѓето (Nistor и сор. 2014).  
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Месото од рибите има мала енергетска вредност во однос на месото од цицачите, 

но има поголемо нутритивно значење. Енергетската вредност на рибиното месо зависи од 

количеството на масти во месото.  

Рибата како намирница претставува еден од главните извори на протеини од 

животинско потекло и се одликува со богат состав на протеини и масти, кои содржат 

есенцијални масни киселини неопходни за одвивање на метаболитичките функции. Во 

однос на другите животни, месото од риби содржи многу мала содржина на сврзно ткиво и 

не содржи еластин. Сите овие карактеристики месото од риба го прават диетален производ  

со голема сварливост и му даваат посебно место во исхраната на луѓето (Cvrtila и сор., 

2006). 

Нутритивното и здравствено значење на риба и производите од риба во исхраната е 

причина повеќе за нивна континуирана побарувачка на пазарите, а посебно на рибите од 

аквакултура (Burger и сор.,2009; Sveinsdóttir и сор., 2009).   

Европската академија за нутриционистички науки (European Academy of Nutritional 

Sciences) и Холандскиот одбор за здравје препорачуваат просечен внес од 2g - ALA, 0,2g 

DHA и EPA  дневно. Меѓународното друштво за изучување на масни киселини и липиди 

(The International Society for the study od Fatty Acids and Lipids) во своите препораки 

истакнува дека внесот на омега-3 масните киселини треба да биде 0,65 g DHA и EPA во 

текот на денот, односно минимално 0,22 g во текот на денот и 1,0 g ALA во текот на 

денот. Односот на омега-6 и омега-3 масните киселини внесени преку храната треба да 

биде 4:1. Се препорачува намалување на внесот на омега-6 линолната киселина на 6,67 g 

во текот на денот. Aмериканската Агенција за храна и лекови (Food and drug 

administration) во 2000 година во своите препораки наведува дека дневниот внес на DHA, 

EPA преку рибата, рибиното масло, храната и другите додатоци не смее да биде поголемо 

од 0,3g. Во земјите каде што преовладува западниот начин на исхрана внесот на омега-3 

масните киселини во текот на денот изнесува 0,15g што е под препорачаните количини. 

(Bender 2011; US Food and Drug Administration, 2000). 

Интересот за спроведување на истражувања за потенцијалните позитивни ефекти 

врз здравјето на луѓето од употребата на рибата во исхраната, се појавува во педесеттите 

години на минатиот век, кога впрочем, било воочено дека рибиното масло влијае 



Магистерски труд               Компаративни показатели за квалитетот на месото од македонска и охридска   

                                               пастрмка од аквакултурно производство                 

 

 

40 

 

позитивно на ублажување на симптомите на атипични екземи и артритис како и 

влијанието врз намалување на нивото на холестерол во крвта (Riediger и сор., 2009). 

Според Kris-Etherton и сор.,(2002) зголеменото внесување на месо од риби има 

големо значење за човековото здравје, бидејќи овозможува нормален развој и 

функционирање на организмот, како и намалување на појавата на кардиоваскуларните 

заболувања.  

König и сор, (2005) и Sidhu (2003) од спроведеното истражување констатирале дека 

стапката на појава на срцеви заболувања кај Ескимите од Гренланд е десетпати помала во 

однос на другите народи. Оваа појава е поврзана со исхраната, затоа што Ескимите во 

големи количини во својата исхрана користат месо од фока, китови и други видови на  

риби кои се главен извор на полинезаситени масни киселини, EPK и DHK (Connor, 2000). 

Valfre и сор., (2003) во истражувањето направено во Јапонија дошле до сознание 

дека кардиоваскуларните заболувања и смртноста помалку се застапени кај семејствата 

кои живеат покрај морето и се занимаваат со риболов, за разлика од семејствата на 

фармерите кои живеат на копно, благодарение на исхраната богата со риба. 

За поволното влијание на oмега-3 полинезаситените масни киселини од месото од 

риби врз здравјето на човекот постојат многубројни студии  (Arts и сор., 2001; Von Shacky, 

2001; Mozaffarian и сор., 2004; Givens и сор., 2006; Sahena и сор., 2009; Barcelo-Coblijn и 

сор., 2009) со кои се потврдува дека употребата на риба во исхраната на човекот влијае на 

спречување на коронарни заболувања, инфаркт на миокардот, артериосклероза, 

хипертензија и други заболувања на кардиоваскуларниот систем  (Kris-Etherton и сор., 

2002; Mayneris- Perxachs и сор., 2010). Покрај ефектот за спречување на коронарни 

заболувања (Yaqoob, 2004; Mozaffarian и сор., 2005) и намалување на хипертензија (Calder, 

2001), омега-3 полинезаситените масни киселини имаат позитивно влијание и во 

превенцијата на инфламаторни (Moreno и сор., 2003), аутоимуни (Zamaria, 2004) и 

малигни заболувања (Terry и сор., 2004), дијабетес (Nettleton и сор., 2005) и други. 

Докажано е дека омега-3 масните киселини го намалуваат холестеролот и 

триглицеридите во крвниот серум кај луѓето (Stolyhwo и сор. 2006), а рибиното масло 

нема влијание на концентрацијата на LDL холестеролот (low density) т.н. лош холестерол 

во серумот, но што е позначајно, влијае на зголемување на концентрацијата на HDL (high-
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density) односно добриот холестерол во крвниот серум. HDL е липопротеин кој има 

заштитна функција да го намалува холестеролот во крвта,  го враќа во црниот дроб и на 

тој начин се спречува негово таложење во крвните садови (Holub и сор., 2004; Sidhu, 2003; 

Anon, 2003). 

Од истражувањата на Zatsick и сор., (2007) потврдено е дека 3g омега-3 масни 

киселини ја намалуваат од 25-30% концентрацијата на триглицериди во крвниот серум, а 

се зголемува концентрацијата на добриот холестерол за 1 до 3%. 

Kang и сор., (2000) укажуваат дека зголемената употреба на рибиното масло во 

исхраната кај луѓето ја намалува појавата на срцева аритмија, а се намалува и крвниот 

притисок.  Механизмот на дејство на омега-3 масните киселини е во насока на спречување 

на настанокот на срцева аритмија (Kris-Etherton и сор., 2002).  

Голем број истражувања покажуваат дека омега-3 масните киселини се значајни за 

раст и развој на децата. Пред раѓањето кај детето е развиен 75% од мозокот, а после 

раѓањето во првата година од животот се развива и другиот дел, па поради тие причини во 

првата година треба да добиваат доволна количина на омега-3 масни киселини со цел да 

се овозможи нормален развој на нервниот систем. Со преглед на 12.000 трудници 

данските научници утврдиле дека масата на плацентата, обемот на главата и масата на 

бебето растат, односно зависат од употребената риба во исхраната на трудницата             

(Sidhu, 2003). Недоволен внес на омега-3 масни киселини може да биде причина за 

предвремено породување. Предвремените породувања околу 7,1% се резултат на 

недоволно внесување на рибино месо во текот на бременост, а кај оние кои еднаш неделно 

конзумирале месо од риба во исхраната е околу 1,9% (Mc Gregor и сор., 2001). 

Од истражувањата на Kremer (2000), утврдено е дека омега-3 масните киселини од  

рибиното месо имаат улога во превенција на остеоартритис и реуматски артритис кои се 

два најчести облици на артритис. Кај Јапонците кои често користат месо од риба во 

исхраната забележена е помала појава на артритис (Lunn и сор., 2006).  

Според Morris (2007); Lunn и сор., (2006); Anon (2003); Sidhu (2003) недостатокот 

на омега-3 масни киселини предизвикува појава на депресија, дислексија, шизофренија и 

Алцхајмерова болест.  
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5.3.Сензорна анализа на свежината на рибите 
 

 

Покрај хемиските и микробиолошките анализи при одредување на квалитетот на 

рибите, големо значење има и сензорната анализа, односно проценката на свежината на 

рибите. Со помош на човечките сетила со органолептички преглед можат да се оценат 

одредени атрибути како: бојата, мирисот, вкусот, изгледот и конзистенцијата на рибите.  

Потребата од свежа и квалитетна риба на пазарите во светот е сè поголема. За 

потрошувачите големо значење имаат: нутритивните карактеристики, вкусот, мирисот, 

бојата, текстурата, погодноста за кулинарска обработка и конзервирање (Haard, 1992a; 

Huss, 1995). 

 Одржливоста на свежата риба зависи од повеќе фактори како: квалитетот и 

температурата на вода, нејзината бактериолошка исправност, гладување на рибите пред 

уловот, постапки со рибата по уловот, начин на транспорт, изложеност на стрес, постапка  

на зашеметување, искрварување, егзентерација, миење, обработка на трупот и сл.   

Оценката на сензорните својства на рибите ја вршат стручни лица и во голема мера 

зависи од развиеноста на нивните сетила за мирис, вкус, вид и допир. За сензорната 

анализа на рибите потребно е да се обезбедат соодветни услови како: простор за 

подготовка на тест примероците, кабини за оценување на тест примероците, температура, 

релативна влажност, осветлување, не смее да има бучава, надворешни мириси, а потребно 

е да се внимава на хигиенскиот минимум во просториите за подготовка на примероци и 

сензорна анализа.  

Сензорната анализа може да се подели на две категории на тестирање: објективна и 

субјективна во зависност од испитаниците:  

• Објективно тестирање каде сензорните атрибути на производот се проценуваат од 

селектиран или трениран панел, односно претходно обучени и искусни оценувачи;   

• Субјективно тестирање каде се мерат реакциите на потрошувачите за сензорните 

карактеристики на производот.  
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Законските прописи и правилниците за пуштање во промет на животните 

намирници се различни во секоја земја, но во основа сите прописи се базираат на 

задолжителен преглед на храната, односно рибите независно од тоа дали се од 

аквакултурно производство или од отворени води. Прегледот се прави од страна на 

овластени органи за инспекциски контроли најдоцна до 12 часа по извршениот улов. Пред 

да се изврши прегледот не смее да се преземаат активности за нивна обработка: 

егзентерација, отстранување на глава,  жабри  и сл.   

Контролата на рибите се состои во преглед на: очите, жабрите, кожата, аналниот 

отвор, палпација на месото, оценка на мирисот на рибата. Здравата риба ги поседува 

следните карактеристики: неоштетена кожа, изедначена боја по цела површина и 

прекриена со слој од провидна слуз. Појавата на одредени промени на бојата на кожата, 

односно бели и црни точки е резулатат на одредени инфекции од паразити. Свежата риба 

има провидни очи со црни зеници. Што се однесува до жабрите, тие треба да бидат 

светлоцрвени, но доколку се појави светлорозово обојување, тоа е знак дека рибата е 

анемична или има недостаток на кислород (Hansen и сор., 1982). 

Рибите кои се наменети за потрошувачка, пред уловот треба да бидат чувани во 

чиста вода богата со кислород, чија температура не е поголема од 12°C, со цел да се 

зачува мекоста на рибиното месо. Одредено време пред уловот рибите не смеат да се 

хранат за да може да се исфрли целата храна од нивниот дигестивен тракт пред да 

започнат постапките на зашеметување и егзентерација. На овој начин, со изгладнување на 

рибите се зголемува квалитетот и безбедноста на крајниот производ, а свежината на 

рибите може да се зачува преку контролирање на температурата. Доколку постојат големи 

осцилации на температурниот режим, потребно е егзентерацијата на рибата да се изврши 

во рок од 30 минути по уловот (Hansen и сор., 1982). 

Месото од пастрмките е посебно ценето поради својата мекост, сочност и вкус. На 

вкусот и аромата на месото од риба влијаат слободните аминокиселини, минералите, 

органските киселини и кватерните амониумови соединенија (Fine., 1992). 

Содржината на слободни аминокиселини се зголемува со текот на растењето на 

рибата, така што кај старите риби вкусoт е повеќе изразен (Suzuki и сор., 1980).   
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Според одредени оценувачи, рибите од аквакултурно производство имаат помала 

содржина на аминокиселини за разлика од рибите од отворените водени базени и нивниот 

вкус е слаб и блуткав. На вкусот на рибите може да влијае и исхраната.  

Истражувањата покажале дека кога лососот се храни со остатоци од шкампи, како 

извор на пигментот каротеноид имаат подобар вкус на свежа риба за разлика од лососот 

којшто се храни со вештачки каротеноиди (Haard, 1992c). 

Непријатен вкус има шаранот кој се храни со пченка во рибниците. Овој вкус може 

да се корегира со користење на исхрана со избалансирана крмна смеса. Количината и 

видот на липиди кои се наоѓаат во храната исто така, можат да влијаат на вкусот на 

рибиното месо. Високото ниво на соино масло во храната за риби од родот на салмониди 

може да предизвика непријатен мирис (Inoue и сор., 1988). 

Квалитетот на месото од риби зависи од видот, староста и амбиентот, односно 

условите во кои живеат рибите. Познато е дека месото од сом, штука, смуѓ е повкусно од 

оние коишто се хранат со планктонски организми и макрофитска вегетација. За разлика од 

топлокрвните животни, кај рибите полот нема влијание на вкусот на месото. Месото од 

речните риби е повкусно од месото на езерските риби и рибите кои се одгледуваат во 

рибници, меѓутоа поради сè поголемото загадување на реките може да се утврдат разни 

непријатни мириси кај месото од речните риби (Ćirković и сор., 2002).  

Месото од езерските риби има карактеристичен мирис на тиња. Вкус кој потсетува 

на тиња потекнува од продуктите на разградба на модрозелените алги кои се таложат во 

масното ткиво на рибата. Овој мирис може лесно да се отстрани доколку рибата додека е 

жива се остави неколку дена во свежа вода.  

Бојата е многу важен параметар за квалитетот на рибите и претставува фактор 

според кој се одредува прифатливоста на рибата како намирница. Ова е од големо значење 

за потрошувачите, затоа што доколку рибата има некарактеристична боја тоа може да 

биде знак дека рибата е расипана или обработена на несоодветен начин (Klaui и сор., 

1981).   

По смртта, мускулатурата на рибата е потполно опуштена и има еластична 

текстура која се задржува неколку часа поради присуството на резерви на кислород и 

хранливи материи. Гликогенот и мастите оксидираат и согоруваат поради активноста на 
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одредени ткивни ензими при што настанува СО2, вода и АТР – аденозинтрифосфат (Huss, 

1995). 

Како последица на овие промени, рН на месото од риба се намалува и АТР 

започнува да се разградува, а поради тоа настанува контракција на трансверзалните 

скелетни мускулатури и промена на текстурата (Amlacher, 1961). Од големо значење е 

познавањето на овие биохемиски процеси кои можат да влијаат на времето на извршување 

на одредени технолошки операции при обработка на рибите.  

Текстурата на месото од риба може да биде премногу мека и мазна доколку 

термичката обработка се врши пред rigor mortis, жилава текстура доколку месото 

термички се обработува додека трае фазата на rigor mortis и еластична и прифатлива 

текстура доколку рибата се подготвува по завршување на оваа фаза (Huss, 1995). 

Според Mohr (1986) на текстурата на рибата влијаат неколку фактори меѓу кои 

најзначајни се: степенот на rigor mortis, количината и видот на масните киселини, 

распоредот на мастите во мускулите и активноста на рибите пред уловот. Пливањето ја 

подобрува текстурата на месото на рибата и на тој начин се спречува омекнување на 

месото после уловот и ја зголемува содржината на црвени мускули (риби кои пливаат со 

умерена брзина) или бели мускули ( риби кои пливаат со голема брзина) (Davison и сор., 

1977). 

На текстурата на месото од риба влијае и нејзината големина. Бројот и големината 

на мускулите е директно пропорционална со големината на рибите. Поради тоа, 

поголемите риби имаат цврсто месо во споредба со малите риби од ист вид (Love, 1988). 

Доколку постојат и најмали сомневања кои укажуваат на почетоци на расипување 

на рибата се врши отворање на внатрешната шуплина на рибата и се врши хистолошки 

преглед на внатрешните органи, како и проба со варење на рибата со цел попрецизна 

оценка на вкусот и мирисот. 

Оценката на свежината на рибата се врши врз основа на следните карактеристики: 

Очи: целосно свежа риба се карактеризира со сверични очи, рожницата им е бистра 

и со стаклест сјај, а доколку рибата има вдлабнати очи со заматена рожница тоа  

претставува показател дека рибата е лошо чувана односно хигиенски неисправна. 
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Жабри: кај свежата риба жабрите се влажни, со изразена црвена боја, без слузава 

материја и без мирис. За хигиенски неисправните риби карактеристична е промената на 

бојата во темнокафеава или сива, суви жабри, ширење на непријатна миризба или на нив 

се нафатила слузеста материја со млечно-сива боја. 

Кожа: кај свежите риби е светла, влажна и лизгава. 

Бојата на кожата во голема мера зависи од видот на рибата. Карактеристично за 

рибите е појава на слузава материја која им служи како заштита. Кај свежите риби кожата 

е светла и проѕирна, стаклесто сјајна, а кај хигиенски неисправна риба е леплива, со 

заматена млечно-бела боја на слузот.  

Анален отвор: кај свежите риби аналниот отвор е цврсто стегнат. Доколку се 

појави испакнување или појава на сиво-зелено обојување може да се заклучи дека низ него 

излегува содржина од цревата и станува збор за хигиенски неисправна риба.  

Мускулното ткиво: месото од рибите се прегледува со пипање (палпација). Кај 

свежата риба, месото е цврсто и еластично на притисок со прстите, при што се формира 

вдлабнатина, која по отпуштање со притисокот се враќа во првобитна положба. Доколку 

при притисок на мускулното ткиво се формира вдлабнатина која останува и по 

повлекувањето на притисокот, тогаш тоа е показател за риба којашто е третирана на 

несоодветен начин или застоена риба. 

Бојата на месото е во зависност од начинот на исхрана и видот на рибите.  

Мирисот на рибата е значаен показател за оценка на свежината т.е сензорниот 

квалитет на рибите. Рибите се карактеризираат со специфичен мирис соодветно на видот 

на рибата. Кога ќе се појават одредени сомневања околу мирисот на рибите потребно е да 

се направи проба со варење.  

За сензорна оценка на свежата риба постојат голем број табели каде што 

сензорните карактеристики на рибата се оценуваат описно или се искажани во бодови.       
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Табела 3. Оценка на свежината на рибите (Балтиќ, 1997) 

 

Општ изглед на рибата 

Оценка  

бодови 

Очите се потполно сјајни, округли, испакнати, зеницата црна, рожницата 

сјајна и стаклеска, светлоцрвени жабри. Бојата зависи од видот на рибата, 

без слуз, кожата сјајна прекриена со прозрачна слуз. 

5 

Очите се рамни, со слабо заматување на зеницата – сивкасто, блага 

промена на бојата на жабрите. 
4 

Очите се благо вдлабнати, сивкаста зеница, рожницата благо заматена, 

бледи жабри со малку слузава материја. Слузавата материја по телото е 

благо млечно заматена и непроѕирна.  

3 

Очите се вдлабнати, млечно-бела зеница, заматена рожница, густа 

слузава материја на кожата, бледи жабри. 
2 

Очите се потполно вдлабнати, главата прекриена со густа жолтеникава 

слуз, жабрите се белузлави или темнокафеави, прекриени со густа и 

жолтеникава слуз. Целокупниот изглед е изменет, сува и набрана кожа. 

0 

 

Табела  4. Оценка на мирисот на рибите 

Мирис на рибите Оценка 

(бодови) 

Свеж и јасно изразен мирис 10 

Намалување на свжината на мирисот 9 

Нема мирис, не е изразен, неутрален 8 

Слаб мирис на комина, на лук или пиперка, на каприлна киселина 7 

Мирис на пиво, квасец или на леб 6 

Млечно кисел, кисел или мирис на масло 5 
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Слаб мирис на оцет, на трева, на хлороформ, на слабо скапани јаболка, на 

„стари чизми“ 
4 

Мирис на застоен расол, на помија, на репа, на покиснати алишта 3 

Мирис на амонијак, на триметиламин, на амин, толуидин 2 

Мирис на сулфуроводород, останати сулфиди, силен мирис на амонијак 1 

Мирис на фекалии, на амонијак, на скапано, предизвикува гадење 0 

 

 

Табела 5.  Оценка на конзистенција на месото од рибa 

Оценка на конзистенција на месото Оценка 

(бодови) 

Цврста еластична при притисок со прстите, односно по престанок на 

притисокот се враќа во првобитната положба 
5 

Малку помека, но еластична, слабо зрнеста структура кај опашката 3 

Меко месо, гуместа кожа, лесно се одлепува од месото 2 

Многу меко месо, без еластичност, млитаво на притисок, остануваат 

вдлабнатини, потполно зрнеста структура, коскеното ткиво се двои од 

месото 

1 

 

Табела  6. Оценка на мирис и вкус на варена риба 

Карактеристики на мирисот и вкусот Оценка 

(бодови) 

Свеж мирис и вкус, соодветен на видот на рибата 10 

Неосетно намалување на свежината 9 

Вкусот карактеристичен за видот, мала промена на мирисот 8 

Неутрален мирис и вкус, не без задолжителни недостатоци 7 

Без вкус и мирис, без карактеристики на риба 6 

Се забележува слабо присуство на непријатен мирис и вкус, слаба 

киселост, но не е горчлив 
5 
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Слабо изразени недостатоци, слаба горчливост 4 

Изразена горчливост, слаб мирис на слуфиди или на гума 3 

Силно горчлив вкус, слаб мирис на амонијак, но не предизвикува гадење 2 

Претерано горчлив, со мирис на амонијак и сулфиди, неподнослив 1 

Целосно мириса на скапано, труло и предизвикува гадење 0 

 

Karahmet и сор., (2013) вршеле истражувања за свежината кај три различни видови 

пастрмка: поточна, калифорниска и златна поточна пастрмка, при што испитувани биле 

вкупно 60 примероци, односно по 20 од секој вид пастрмка со просечна маса од 200 g. За 

оценка на свежината на рибите користеле метод за сензорно оценување со бод систем. Во 

истражувањето опфатени се следните атрибути: изглед, боја, мирис, вкус и конзистенција 

на месото од риба. Оценувањето на свежината на рибите е вршено 3 пати во текот на 48 

часа.  Кај примероците кои биле чувани на собна температура забележани се промени во 

свежината  што не било случај со контролните примероци кои биле чувани во ладилник на 

температура од 4 до 6
0
 С. Од сензорната анализа утврдиле дека свежината на поточната 

пастрмка била најдобра после првите 12 часа од почетокот на прегледот на примероците, а 

бројот на бодови е најмал и изнесува 4. Првите знаци на расипување се јавиле кај жабрите, 

кожата и мускулатурата, а по 24 часа од оценувањето на свежината на рибите забележани 

се знаци на расипување по целото тело, најмногу на очите. Бројот на бодови изнесувал 14 

од вкупно 24 бодови.  

Големо расипување на примероците утврдиле по 48 часа од почетокот на 

оценувањето на свежината на рибите, а бројот на бодови изнесувал 20 од вкупно 24. Кај 

златната пастрмка по 24 часа забележале поголемо расипување, свежината на риба  

оценета е со 15 бода од вкупно 24. Бројот на бодови по 48 часа кај поточната и златната 

пастрмка изнесувал 20 и укажува на големо расипување на примероците. 

Бројот на бодови кај калифорниската пастрмка по 24 часа од чување на собна 

температура изнесувал 13, а забележано е расипување во сите делови од рибите, најмногу 

кај мускулатурата, кожата, очите и жабрите. По 48 часа бројот на бодови исто така, 

изнесувал 20 и претставува знак на големо расипување на примероците од калифорниска 
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пастрмка. Кај контролните примероци од сите три примероци чувани во ладилник не биле 

утврдени никакви промени по 48 часа од чувањето. 

 

5.4. Безбедност на рибите за конзумирање 
 

 

Здравствената исправност и безбедноста на месото и производите од риби е 

значајна категорија, која гарантира здрав, исправен и квалитетен производ наменет за 

човековата исхрана, без последици по неговото здравје. 

Нутритивната вредност на храната не зависи само од соодветната содржина на 

соединенија кои се неопходни за правилно функционирање на човековото тело, туку и од 

содржината на штетни материи кои можат да предизвикаат здравствени проблеми кај 

консументите.  

Според Rembiałkowska (2000) нутритивната вредност на храната може да се смета 

како минимум содржина на контаминенти во храната (резидуи) и максимум хранливи 

материи. 

 

                                     5.4.2 Резидуи во месото од риби 

 

Примената на ветеринарни лекови кои се користат за лечење и превенција на 

здравјето на животините има големо влијание врз безбедноста на храната. Како резултат 

на тоа, во храната од животинско потекло може да се утврдат резидуи од: антибиотици, 

антипаразитарни лекови, средства за смирување, стероиди, хормони и др. Почитувањето 

на каренцата на лековите, односно потребното време за излачување од организмот на 

животното е најважен фактор од кој зависи појавата на резидуи од антибиотици во 

храната од животинско потекло. 

Антибиотиците се специфични производи кои имаат голема физиолошка активност 

кон одредена група на микроорганизми (бактерии, вируси, протозои). Покрај тоа што се 

добиваат на природен начин со микробиолошка биосинтеза, постојат и синтетски и 

полусинтетски антибиотици (Šušković,  2012a).  
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Во литературата постојат голем број податоци за употребата на антибиотици, но и 

нивната опасност по здравјето на луѓето. Доколку антибиотиците се внесат во организмот 

преку храната во повисоки концентрации тие влијаат на: цревната микрофлора и голем 

број алергиски реакции (Stark, 2000). 

Антобиотиците наоѓаат широка примена: за лечење на луѓето, во ветеринарната 

медицина (Barbosa и сор., 2000; Feinman, 1998; Blackman, 2002), агрокулутурата (Angulo и 

сор., 2004) и аквакултурата (Reilly и сор., 1997) 

Сулфонамидите се карактеристични по својата токсичност и канцерогеност (Stark, 

2000). Пеницилинот, стрептомицинот, хлорамфениколот предизвикуваат алергии кај 

луѓето. Сулфаметазинот како канцерогена материја претставува посебна опасност за 

човечкото здравје. Со внесување на резидуи од сулфонамиди и други антибиотици 

организмот станува отпорен кон тие антибиотици, па така лечењето се одвива потешко, а 

отпорноста може да се пренесе преку Rh факторот (Charm,1988; Littelfield, 1990; 

Hadžiosmanović, 1997).  

Тетрацикличните антибиотици се применуваат при терапијата на животните, па 

поради тоа се контролираат примероци од мускулите, црниот дроб или бубрегот кај 

различни видови на животни, но и во примероци од млеко, месо, риби, јајца и сл.  (EC, 

2010). Во храната од животинско потекло можат да заостанат тетрациклични 

антибиотици, па поради штетното дејство по здравјето на луѓето мора да се спроведува 

контрола. Остатоци од овие антибиотици може да се појават во храната од животинско 

потекло поради погрешно лечење, преголема количина внесен лек во однос на 

препорачаната доза и непочитување на каренцата т.е. времето на дејство на лекот. 

Поголем дел од антибиотиците кои се употребуваат во превенција и лечење на 

инфекции кај луѓето и животните се метаболизираат и се излачуваат преку секретите во 

природниот екосистем. Поради тоа, со тек на време доаѓа до системски промени во 

составот на популацијата во микробиосферата (Dolliver и сор., 2008; Sarmah и сор., 2006). 

Доколку антибиотиците се применуваат во одредени, мали количини тие делуваат 

како стимулатори на растот (биостимулатори). Покрај фактот дека антибиотиците слабо 

се ресорбираат во цревниот тракт сепак, постои можност за појава на резидуи во храната 
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од животинско потекло. Овој проблем на дваесеттиот век е многу важен и актуелен, затоа 

што од самиот почеток на масовната примена на антибиотиците во ветеринарната 

медицина се размислува за можната појава на резидуи во храната и нивните ефекти по 

здравјето на луѓето.  

При одредени заболувања кај рибите како терапија се користат антибиотици. Во 

зависност од времето коешто поминува од третманот на рибите до уловот и користењето 

во исхраната, може да дојде до појава на резидуи од антибиотици во месото од риба. 

Поради тоа, контролата на антибиотиците во месото е потребна како една од основните 

активности согласно јавното ветеринарно здравство и соодветните институции кои треба 

да обезбедат безбедна храна за луѓето. 

Во ветеринарната медицина се користат околу 500 лекови, а околу 80% припаѓаат 

на групите на антимикробни и антипаразитски средства. Во пракса лековите се користат 

кратко време, од 1 до 7 дена, а во одредени хронични случаи третманот со лековите трае 

подолго. Фармакокинетиката на лекот односно неговата ресорпција, распределба во 

организмот и метаболитичките процеси се фактори кои влијаат на ефикасноста и 

каренцата на лекот. 

6. БОЛЕСТИ КАЈ РИБИТЕ 

 

Здравствената состојба на рибите има големо влијание врз нивниот нормален раст, 

како и на квалитетот на месото.  

Според Христовски и сор., (2005) кога станува збор за преживувањето од икра до 

полово зрела риба е на ниско ниво. Доколку условите во средината се поволни, се 

зголемува густината на популацијата односно процентот на преживување на одреден вид 

во развојот од икра до полово зрела риба е зголемен. Поради зголемување на густината се 

појавуваат болести, како и под влијание на  другите механизми на средината се редуцира 

бројноста односно се намалува густината на одреден вид риби до ниво кое се смета дека е 

биолошки оптимално во дадените услови. Кога станува збор за болестите, тие се јавуваат 

циклично, во период од неколку до десетина години.  
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При вештачко одгледување на риби се променуваат одредени услови на водната 

средина, се променува поставеноста на еколошките односи и на тој начин се создаваат 

поволни услови за појава и ширење на болести кај рибите. Редуцираниот проток на вода, 

во аквакултурното производство може да претставува причина за акумулација на 

биолошки агенси во водната средина. Со преносот на инфективните агенси од една на 

друга единка во голема мера се овозможува брзо ширење на болести.  

Појавата на одредени нутритивни пореметувања и метаболитички заболувања во 

аквакултурното производство е како последица на дополнителната прихрана на рибите, 

пр. пастрмките се хранат со отпадоци од анимално потекло, а крапот со пченица, пченка и 

други жита.  

Неправилната и неквалитетна исхрана е значаен фактор кој придонесува за 

намалување на природната отпорност на рибите кон болестите. Одредени манипулативни 

зафати кои се применуваат во технологијата на одгледување на рибите како: лов, 

сортирање, превоз,  делуваат стресно и ја намалуваат природната отпорност на рибите. 

Болестите кај рибите добиваат сè поголемо значење од медицинско – ветеринарен, 

технолошко – технички карактер и економски аспект. На прво место се наоѓаат болестите 

со вирусна, бактериска или паразитска основа, но не помало значење имаат нутритивните 

и метаболитичките заболувања. Од погоренаведеното произлегува и потребата од 

нормативни мерки за одржување на хигиената, постојано следење на болестите и 

разработување на планови и програми за контрола и елиминирање на болестите. 

Превентивата започнува со изборот на локација за рибниците, планирање на технологијата 

на производство, мерки за одржување на оптималната состојба на рибиниот организам – 

ихтиотехнички мерки и поволни услови на средината – ихтиохигиенски мерки, како и 

искоренување на причинителите на болести – ихтиосанитарни мерки. Причини за 

заболувања на рибите можат да бидат: внатрешни и надворешни фактори. Надворешните 

фактори се делат на: биотички и  абиотички фактори.  

Надворешни фактори кои влијаат на настанување на одредена болест можат да бидат: 

физички, хемиско – токсични и биолошки (табела 7). 
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Табела 7. Надворешните фактори кои влијаат на заболувањата кај рибите 
Ф

и
зи

ч
к

и
 

ф
а
к

т
о
р

и
 

Механички Удар, притисок, триење, згмечување, 

ранување 

Температурни Високи, ниски температури 

Зрачење УВ зрачење 

Електрицитет Удар на гром 

Х
ем

и
ск

о
 –

 т
о
к

си
ч

н
и

 

Загадување на водата со 

отровни материи, отрови од 

алгите 

Загадување на водата, создавање на H2S, 

создавање на други токсични материи, 

отрови на некои алги, отровни материи во 
храната 

Автоинтоксикации Насобирање на продукти на сопствениот 

организам и неможност истите да бидат 

исфрлени, на пр. амонијакот поради 
високата вредност на рН 

Нарушен состав на вода Недостаток на кислорд, вишок на СО2
 

Нутритивни фактори Дефицит или суфицит на одредени 

хранливи материи 

Б
и

о
л

о
ш

к
и

 а
г
ен

си
 Вируси  

Бактерии  

Габи  

Паразити  

Ракчиња  

Ларви на мекотели  

 

Внатрешните фактори ги опфаќаат: конституцијата  (вродени или стекнати особини 

на организмот), кондиција ( дел од конституцијата која не зависи од наследните фактори и 

е во директна зависност од исхраната, климатските фактори и хигиената), предиспозиции 

кон заболување (вродена или стекната), вродена отпорност т.е. резистенција, стекната 

отпорност односно имунитет. 
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6.1.Вирусни болести кај рибите 

 

Кај рибите превенцијата на вирусните заболувања е ограничена. За инфекциите од 

овој вид не постојат ефикасни хемотерапевтски средства, а ефективни вакцини се добиени 

само за одреден број на вирусни болести. Практични методи кои се користат како 

единствена контрола на вирусните заболувања се: карантинот, контролата на промет на 

риби и производи од риби, строга дезинфекција и нештетно отстранување на заболените 

риби. Системите за водоснабдување на рибниците треба да бидат обезбедени од влез на 

диви и плевелни риби, но и други водни организми кои можат да се јават како носители на 

вирусите.  

Вирусни заболувања кои може да се појават кај рибите се следните: вирусна 

хеморагична септикемија, заразна хематопоезна некроза, заразна некроза на панкреасот, 

пролетна виремија на крапот, сипаници кај крапот, болест на жабрите кај крапот, спиечка 

болест кај пастрмките и лимфоцистоза. 

 

6.1.1. Вирусна хеморагична септикемија кај пастрмки – Septicaemia 

haemorrhagica salmonis 
 

 

Вирусната хеморагична септикемија на пастрмките претставува инфективна, 

контагиозна болест со вирусна етиологија. Се манифестира со варијабилни клинички 

симптоми: хеморагичен синдром, хидропсни карактеристики и анемија сè до нервни 

нарушувања, а за првпат е регистрирана во Данска, во 1949-та година, во областа Егтвед.  

Во пастрмското одгледување болеста е присутна во последните 30-40 години, при 

што во одделни земји има различен назив: чума на пастрмката, вирусна болест на 

пастрмката, инфективен едем на бубрегот, црнодробна дегенерација, малигна анемија, 

Егтвед болест на пастрмката.  

Доказ за вирусната етиологија е изведен во 1963-та година од страна на Јенсен кој 

успеал да го изолира вирусот на култура на ткивото. Оваа болест е регистрирана во 
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европските земји, во САД, на просторите на поранешна СФРЈ и Бугарија каде што сè уште 

е присутна во пастрмското аквакултурно производство.  

Вирусната хеморагична септикемија тврдокорно се задржува во пастрмските 

рибници, а најголема смртност е забележана кај едногодишните пастрмки. Постојат три 

типа на овој вирус: 

Тип I: најраширен во европските земји. За него најприемлива е калифорниската 

пастрмка. 

Тип II: ретко се појавува, главно во Данска, подеднакво се приемливи поточната и 

калифорниската пастрмка. 

Тип 23/75: изолиран во Франција, почесто застапен кај поточната пастрмка, но и кај 

калифорниската. Оптимална температура за развој изнесува 14
0
С, иако може да се 

адаптира во границите од 4-18 
0
С, а на температури над 21 

0
С се инактивира. 

Вирусот е лабилен во надворешна средина односно зависи од температурата. На 

температура од -20
0
С може да опстане неколку години, на +4

0
С опстојува неколку месеци, 

а на температури од +20
0
С опстојува само четири недели. Температурите од +30

0
С ја 

намалуваат неговата инфективност за 50% и тоа доведува до негова целосна инактивација 

за 24 часа.   

Примарен извор на заразата се: заболените риби, латентно инфицираните риби и 

труповите на угинатите риби до два дена старост. Тие го излачуваат вирусот преку 

фецесот, урината и половите секрети. Најчест начин за пренесување на болеста е директно 

од една риба на друга преку водата како медиум, а индиректно од еден базен во друг 

вирусот може да се пренесе преку контаминирана опрема, контаминиран прибор или алат 

во текот на процесите на хранење или манипулативните операции. 

 Вирусот е лабилен во надворешна средина, па потешко се пренесува од едно во 

друго одгледувалиште на риби, а како начин за пренос на заразата во овој случај може да 

биде транспортот на живи пастрмки од едно во друго одгледувалиште. Се претпоставува 

дека, доколку не е извршена правилно дезинфекцијата, вирусот може долго време да 

опстане на дното на рибниците. 
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Кај рибниците во кои е присутна вирусната хеморагична септикемија, ширењето на 

инфекцијата и загубите можат да се контролираат и да се намалат преку строго 

спроведување на санитарно - хигиенските мерки и избегнување на стресните фактори кои 

имаат негативно влијание на организмот на рибите.  

Како еден од начините за намалување на морталитет се наведува давање на храна 

со антибиотици со цел да се контролираат секундарните бактериски инфекции, но 

претходно задолжително треба да се направи тест за чувствителност на рибите на 

антибиотици. Пред инкубација, потребно е икрата да се третира со јодофорни препарати, а 

во фаза на испитување е воведувањето на вакцина со атенуиран вирус. 

  

6.1.2. Заразна хематопоезна некроза кај пастрмките 
 

 

Инфективната или заразна хематопоезна некроза претставува инфективна болест 

кај пастрмките која се манифестира со хеморагии и едеми, проследени со некротични 

алтерации на ѕидот на крвните садови, црниот дроб, хематопоетското ткиво на бубрегот, 

слезината. За првпат се појавува во регионот на Австралија, Јапонија и западниот брег на 

САД. Во 1987 година овој вирус е внесен во Европа.  

Заразната хематопоезна некроза се појавува кај салмонидните видови на риби. 

Болеста главно се јавува во водна средина каде што водата се карактеризира со послаб 

квалитет. Критична температура за појава на заразна хематопоезна некроза е околу 10
0
С 

во пролет и есен.  

Како примарен извор за пренесување на заразата се заболените риби, кои вирусот го 

излачуваат преку секретите, екскретите и половите продукти. Икрата под дејство на 

водата брзо се испира и ослободува од вирусот, така што нема вертикален пренос. 

Заболувањето може да биде пренесено преку водата и контаминираната опрема.  

Како превентивна мерка е примена на санитарно – профилактичките мерки и 

обезбедување на оптимални услови за одгледување на рибите. Се очекува да се произведе 

вакцина, а потребно е храната која се употребува да се стерилизира на температура од 

60
0
С за време од 30 минути, како и регулирање на температурата на водата на 13

0
С.  
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Kulow и сор., (1973) наведуваат дека некрозата на жабрите на шаранот се појавила во 

СССР уште во 1945 година, а во последно време е застапена и во: Полска, Бугарија, 

Чешка, Германија. Загубите на риби предизвикани од овие болести можат да бидат многу 

големи, а  појавата на некроза се смета како сериозен проблем во рибиниците каде што се 

одгледува шаран (Matheis и сор., 1973).  

За етиологијата на некрозата на жабрите кај шаранот има различни заклучоци, 

бидејќи било потребно долго време за да се утврдат причините за нејзино настанување, 

поради што се направени и бројни истражувања  

Bory-Miaczynski (1966) заклучува дека не може да се докаже поврзаност помеѓу 

некрозата на жабрите и заразните болести поттикнати од водата кај шаранот, иако овие 

две болести често се појавуваат истовремено. 

Bauer и сор., (1969) преку своите истражувања посочуваат на поврзаност и големо 

влијание на надворешните фактори на појавата на некроза кај шаранот. Во таа група на 

фактори спаѓаат: натрупување на голема количина органски материи во рибникот, ниска 

вредност за рН, недостаток на кислород, густ насад на рибите, засилена додатна храна, 

додека (Matheis, 1973) наведува дека густиот насад не е причина за појава на некроза, а 

како основна причина за појава на оваа болест ја посочува брзата односно нерегулираната 

промена на температурата на водата во рибниците. 

Заболените риби сe немирни, не земаат храна, пливаат во правецот од каде што 

дотекува свежа вода и излегуваат на површина каде што има светлина. Во рибниците каде 

што за првпат се појавува некрозата обично има акутен облик и за кратко време има 

загуби на риба. Кога оваа болест се јавува во хроничен облик исто така, се јавуваат загуби 

на риби, а оние риби коишто заздравуваат заостануваат во растот (Bory –Miaczynski,  

1966).  

 

6.2.Превентивни мерки за спречување на болестите кај рибите 

 

Превентивните мерки се преземаат со цел да се спречи појавата на болести кај 

рибите, нивна контрола и елиминација. Превентивата се состои во почитување на неколку 
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основни принципи кои се поврзани со биолошките и еколошките особености на рибите, 

како што се: 

· Анулирање на негативните фактори на надворешната средина и обезбедување на 

водна средина со оптимален квалитет 

· Воведување на соодветна технологија за одгледување на рибите 

· Искористување на генетскиот фактор и селекција на рибите како метод за 

превентива на рибите 

· Видот и начинот на исхрана на рибите 

Превентивните мерки кои се преземаат можат да бидат општи и специфични. Во 

општата превентива спаѓаат мерките кои имаат за цел болеста воопшто да не се појави, 

односно да се обезбедат услови болеста да се сведе на минимум, додека во специфичните 

превентивни мерки спаѓаат имунопрофилаксата којашто има за цел имунолошка заштита 

на рибите од одделни инфективни болести.  

Општите превентивни мерки, по својот карактер се групираат како: 

- Ихтиотехнички мерки кои имаат цел да обезбедат оптимална здравствена состојба кај 

рибите; 

- Ихтиохигиенски мерки кои имаат цел да обезбедат водна средина со оптимален 

квалитет; 

- Ихтиосанитарни мерки кои имаат цел да се изврши контрола, но и да се елиминираат 

био-агенсите. 

Одгледувањето на рибите, контролата и елиминирањето на болестите се опфатени 

со законска регулатива. Постојат законски прописи од меѓународен карактер, но и 

законски прописи кои секоја земја ги воведува, со цел заштита на здравјето на рибите. 

Овие  прописи треба да се усогласат со конвенциите на меѓународните организации како 

Интернационална конференција за епизотии OIE и Меѓународна организација за храна и 

земјоделие – FAO. 

Од страна на OIE за најзнајачни болести кај рибите се одредени: 

- Вирусна хеморагична септикемија 

- Инфективна хематопоетска некроза 
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- Епизоотска хематопоетска некроза 

- Салмонидна херпес тип 2 инфекција 

- Пролетна виремија на крапот 

Во Република Македонија законските прописи за спречување и искоренување на 

заболувањата кај рибите се дефинирани со Закон и повеќе подзаконски акти. На ниво на 

нашата држава здравствената заштита на рибите е регулирана со Законот за здравствена 

заштита на животните од заразни болести, односно Законот за ветеринарно здравство  (Сл. 

весник на Р. Македонија бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) што ја 

загрозуваат целата земја, и со одредени правилници: Правилник за квалитетот на рибите, 

раковите, школарите, морските ежови, жабите, желките, полжавите и нивните преработки 

(Сл. лист на СФРЈ, бр.65/79, 48/84), Правилник за начин на вршење на постојан 

ветеринарно – санитарен преглед (Сл. весник на Р. Македонија 157/15) и Правилник за 

посебни барања за храна од животинско потекло (Сл. весник на Р. Македонија бр. 28/16). 

Секоја година се донесува Републичка наредба, односно годишна програма со која се 

преземаат мерки за заштита на животните од заразни и паразитски болести за тековната 

година. За преземањето на соодветните превентивни мерки во насока на заштита на 

здравјето на рибите и унапредувањето на аквакултурата, изразена е улогата на 

ветеринарната служба. Превентивни мерки кои се преземаат се: 

- Заштитно вакцинирање; 

- Дијагностички и други испитувања; 

- Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД); 

- Утврдување на причините за угинување на рибите; 

- Контрола на водата и производство на храна за рибите; 

- Контрола на здравствената состојба на рибите, хигиената на објектите и околината 

каде што се одгледуваат рибите, објектите за преработка на рибата, суровините со 

рибино потекло; 

- Контрола на производството и процесот на мрестење на рибите и транспортот на 

икрата; 

- Контрола на рибата и икрите во прометот; 

- Контрола на рибите на саемите, на пазарите и други места за продавање и изложби; 
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- Едукација на одгледувачите на рибите од областа на здравствената заштита. 

Предлагањето и спроведувањето на законските прописи за заштита на здравјето на 

рибите во нашата земја спаѓа во надлежност на ветеринарните инспекциски и стручни 

служби, а на теренот прописите ги применува и спроведува ветеринарната инспекција. 

Целта на законските прописи е да овозможат законско спречување на појавата, 

ширењето и пренесувањето на болестите кај рибите.  

Отстранувањето на болести кај рибите се одвива според Законот и тоа во следните 

случаи: еритродерматитис кај крапот, фурункулоза кај пастрмките, вирусна хеморагична 

септикемија кај пастрмките, вртичавост кај пастрмките, запаление на рибниот меур, 

заразна некроза на панкреасот кај пастрмките. При појава на нова болест која ја 

загрозува целата земја се преземаат мерки препорачани од Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. Заштитата на рибниот фонд во Република 

Македонија е законски регулирана со Законот за рибарство и аквакултура (Сл. весник на 

РМ 7/08). Преку овој Закон се уредени користењето, заштитата и управувањето со 

рибниот фонд (риби, ракови, школки) како добро од општ интерес за Републиката. 

7. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 

 

Месото од риба претставува една од нутритивно најдобрите намирници во 

човековата исхрана, како резултат на содржината и правилниот однос на протеините, 

мастите, минералните материи и витамините, а исто така, претставува еден од главните 

извори на  есенцијални аминокиселини.  

Месото од риба има правилен однос на масните киселини и претставува богат 

извор на есенцијални масни киселини, особено омега - 3 масните киселини, кои се 

потребни за одвивање на метаболитичките процеси, како и за превенција од многубројни 

заболувања. 

Целта на магистерскиот труд е со научни и објективни методи да се утврди 

квалитетот на месото од македонска (Salmo macedonicus) и охридска пастрмка (Salmo 
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letnica) од аквакултурно производство, преку одредување на хемискиот, масно-  

киселинскиот состав, сензорните особини и безбедноста на рибите за консумирање. 

Добиените резултати од истражувањето ќе овозможат подобро запознавање со 

нутритивните својства на пастрмките одгледани во аквакултурно производство во                   

Р. Македонија, ќе бидат искористени во насока на промовирање, подигање на свеста на 

луѓето за значењето на рибата, кое ќе доведе до поголема и почеста употреба на рибите во 

исхраната. 

 

 

8.МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
    

8.1. Материјал за истражување 
 

  

Како материјал за работа во магистерскиот труд се користени примероци од  риби 

од семејството Salmonidае, род Salmo, вид: македонска пастрмка (Salmo macedonicus) и 

охридска пастрмка (Salmo letnica) со конзумна големина од 200,0 до 300,0 g. 

 Примероците од пастрмките се одгледани во рибарската фарма „ТАБАНА“ 

ДООЕЛ во изворска вода од изворот на река Белешница, кој се наоѓа во непосредна 

близина на селото Белица во поречкиот регион, а рибникот истовремено претставува 

репроцентар за охридска пастрмка.  

Температурата на водата во рибникот во зависност од временските услови и 

сезоната просечно се движи од 7-12
0 

С.  

Храната која се користи за исхрана на рибите е произведена од Nutreco company 

Skretting – Италија. Според декларацијата, во составот на храната застапени се: пченица, 

соини зрна, пченично брашно, преработен животински протеин од живина, хидролизирана 

храна од пердуви, рибино масло, крвни продукти – свински хемоглобин, екстрахирано 

сончогледово масло, скроб, масло од репка, рибино брашно, соино масло, пченичен 

глутен. Застапеноста на одредени компоненти во храната зависи од видот и масата на 

рибите.  
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Во табела 8 прикажан е хемискиот состав на храната која се користи за исхрана на 

рибите со маса од 200,0 g до 300,0 g. 

Според лабораториските извештаи за составот на храната, протеините се застапени 

со 44%, мастите со 22%, сурови влакна со 3% и суров пепел со 7%. Натриумот (Na) е 

застапен со 0,2%, калциумот (Ca) 1,1%, фосфорот (Р) со 0,9%, витамин А 4000 Ul/kg и 

витамин D3 750 Ul/kg.  

                    Табела  8.  Хемиски состав на храната за пастрмки 

 

Составни компоненти: 

 

Содржина % 

Протеини 44% 

Масти 22% 

Сурови влакна 3% 

Суров пепел 7% 

Натриум (Na) 0,2% 

Калциум (Ca) 1,1% 

Фосфор (P) 0,9% 

Витамин А 4000 Ul/kg 

Витамин D3 750 Ul/kg 

 

Во трагови 

 

Манган сулфат монохидрат 46,2 mg /kg 

Железо сулфат монохидрат 121,6 mg/kg 

Цинк сулфат монохидрат 246,6 mg/kg 

Бакар сулфат пентахидрат 19,7 mg/kg 

Калциум јодид 2,6 mg/kg 

Антиоксидант BHT E321 

(бутилиран хидрокситолуен) 

5,6 mg/kg 

Пропил galtate 2,5 mg/kg 

Ethoxyquin E324 264 mg/kg 

Конзерванс 

Лимонска киселина  

4,0 mg/kg 
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Во составот на храната во трагови се содржани: манган сулфат монохидрат 46,2 

mg/kg, железо сулфат монохидрат 121,6 mg/kg, цинк сулфат монохидрат 246,6 mg/kg, 

бакар сулфат пентахидрат 19,7 mg/kg, калциум јодид 2,6 mg/kg, антиоксидант ВНТ Е 321 

5,6 mg/kg, пропил galtate 2,5 mg/kg, Ethoxyquin E324 264 mg/kg и лимонската киселина во 

улога на конзерванс застапена е со 4,0 mg/kg. 

 

8.2 Методи на истражувањето 

 

 

· Определување на тежината и рандманот на рибите 

v Тежината на рибите е определена по уловот со вагање со прецизна дигитална вага 

v Рандман на рибите  

Рандманот претставува процентуален сооднос помеѓу тежината на цела риба во 

жива состојба и исчистена риба. Од начинот на обработка на рибата зависи процентот на 

загуба или кало. Определувањето, односно утврдувањето на рандманот на рибите вршено 

е врз основа на разликата меѓу тежината на рибите по уловот и тежината на рибите по 

извршената егзентерација на внатрешните органи.  

За да се добијат соодветни релевантни податоци за квалитетот на месото од 

пастрмките извршени се следните испитувања. 

· Хемиски состав на месото од риба 

v Содржина на вода  

На почеток се определува содржината на суви материи со сушење на материјалот 

во сушница на температура од 105
0
 С, а содржината на вода се пресметува со одземање  на 

вредноста на % на суви материи од 100.   

Постапка за работа: Во стаклен сад којшто претходно е измерен се става 5 g 

изжарен песок и се носи во сушница на 105°C за време од еден час. По завршеното 

сушење стаклениот сад се става во ексикатор за време од 45 минути, по што му се додава 

10g добро хомогенизирано месо од примероците на рибите кои добро се промешуваат со 

песокот, а потоа се мери на аналитичка вага. Садот потоа се носи во сушница на 

температура од 105°C за време од 24 часа, а по завршеното сушење се носи во ексикатор 
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45 минути за да се излади. Преку загубата на масата на пробата, односно од разликата на 

масата на пробата пред и по сушењето утврдена е содржината на вода во примероците од 

риба. 

v Содржина на протеини во месото од рибите 

Содржината на протеините е определена по методот на Kjeldahl.  

 

Постапка за работа:  

Примерокот од иситнето хомогенизирано месо се мери на аналитичка вага, а  потоа 

измерената проба се префрла во келдалова тиквичка од 100 mL, се прелива со 10 mL 

концентрирана H2SO4 и се додава катализатор. Содржината во келдаловата тиквичка се 

загрева до појава на бел чад, а кога содржината ќе стане бистра и проѕирна уште 20 

минути се продолжува со вриење.  

 По завршената дигестија и ладење, содржината се пренесува  во тиквичка од 100 

mL и се надополнува со дестилирана вода до означениот раб. Од  подготвениот раствор се 

пипетираат 10 mL и се ставаат во апаратот за дестилација по Parm – Wagner, а потоа се 

додава ZnSO4 во прав. Со додавање на 33% NaOH се врши негова неутрализација.  

Тиквичката со вода се загрева, а дестилатот се префрла во ерленмаерка со 10 mL    

2% раствор на борна киселина. По завршената дестилација којашто трае околу 7 минути, 

содржината во ерленмаерката се титрира со 0,02 % сулфурна киселина со помош на 

комбиниран индикатор (бромкреозол зелено и метил црвено 10:1). Титрирањето се врши 

сè додека сината боја не преминe во светлорозова. Пресметувањето се врши според 

формулата: 

% на вкупни азотни материи = b · 0,028 · f · 100 · 6,25 / а,  каде што:  

a – тежина на пробата 

b – потрошено 0,02 mol/L H2SO4 за време на титрацијата 

f – фактор на разблажувањето (10) 

1 mL 0,02 mol/L од сулфурната киселина врзува 0,00028 g азот.  
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v Содржина на масти во месото од рибите 

Содржината на мастите е определена со метод на екстракција по Soxhlet. 

Постапка за работа:  

Во стаклен сад со капак се става филтер хартија (завиткана во вид на туба) и се 

мери на аналитичка вага со точност до четири децимали. Во тубата се става иситнетото -

хомогенизирано рибино месо и повторно се мери на аналитичка вага.  

Потоа  примерокот се става во сушница на температура од 67 C° за време од 2 и 

пол часа. Тубата со пробата се става во средниот дел од сокслетовиот апарат, а садот 

(чашката) неколкупати е измиен со етер. Апаратурата се спојува со кондензаторот, при 

што се дотура етер во количество за да може да се прелее во долниот дел (тиквичката со 

рамно дно е претходно сушена во сушница на температура од 105 C° за време од еден час, 

а потоа оладена во ексикатор и измерена на аналитичка вага со точност до четири 

децимали). По вклучувањето на воденото купатило, водата навлегува во кондензаторот, а 

етерот кој се кондензира капе капка по капка од кондензаторот. Екстракцијата на мастите 

трае околу шест часа. По завршувањето на екстракцијата апаратурата се расклопува за 

етерот да се одлее од екстракторот, а потоа повторно се склопува за да се овозможи 

целосно испарување на етерот. Тиквичката се става над водено купатило во кое врие 

водата и се чува до испарување на етерот. На крајот тиквичката се става во сушница на 

температура од 105 C° за време од еден час, а потоа 45 минути во ексикатор за да се лади. 

По ладењето тиквичката се мери на аналитичка вага со точност до четири децимали. 

Количината на масти изразена во проценти е пресметана по формула: 

% масти = a · 100 /b 

 Каде што :  

a – разлика во масата на тиквичката со екстрахираната маст и празна тиквичка 

b – измерена маса на пробата од иситнето хомогенизирано рибино месо (g) 
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v Содржина на минерални материи во месото од риби 

Содржината на минералните материи се определени со методот на жарење на 

материјалот на температура од 500 °С; 

Постапка за работа:  

Порцеланскиот сад најпрво се суши во сушница, а потоа се лади во ексикатор и се 

мери на аналитичка вага. Во садот се става 10 g добро иситнето хомогенизирано месо и се 

мери на аналитичка вага. Содржината во садот согорува 18 часа во муфолна печка на 

температура од 525°C.  По согорувањето садот повторно се лади во ексикатор,  по што се  

мери на аналитичка вага. Пресметувањето на минералните материи се врши по следната 

формула: 

% минерални материи = а·100 / b  

a – разлика во масата на садот пред и после согорувањето  

b – маса на иситнетото хомогенизирано месо (g) 

v Содржина на фосфор (Р) во месото од пастрмките: определена е со примена на 

атомска емисиона спектрометрија со индуктивно спрегната плазма (ICP - AEC).  

v Содржина на калиум (К): определена е преку спалување на материјалот со 

концентрирана H2SО4 и негово определување со пламенфотометар.   

· Определување на маснокиселински состав вршено е по акредитирана метода 

AOAC 996.06 

· Определување на енергетска вредност на месото од македонска и охридска 

пастрмка  

Енергетската вредност на месото кај македонската и охридската пастрмка е 

определена преку утврдените количини на протеини и масти. Со множење на содржината 

на протеини (%) со фактор 17,16 и содржината на масти (%) со фактор 38,96 и собирање 

на добиените вредности се пресметува енергетската вредност на месото од риба изразена 

во KJ/100g (Vitčenko и сор., 1981).   

· Анализа на резидуи во месото од македонска и охридска пастрмка 

v A1 Stibleni - ELISA: метод: Randox Art. No:SJ2154, Randox Art No: SJ2152;  

v А3 Steroidi: 



Магистерски труд               Компаративни показатели за квалитетот на месото од македонска и охридска   

                                               пастрмка од аквакултурно производство                 

 

 

68 

 

- 19-Nortestosterone по методот: RIDASCREEN Art.: No. R2801, 

- Trenbolone по методот: RIDASCREEN No. R2601, 

- Methyltestosterone и 17-beta testosterone по методот: RIDASCREEN No. R3601; 

v A6 Nitrofurani, Nitroimidazoli, Hloramfenikol 

- AMOZ по методот: RIDASCREEN No. R3711,  

- AOZ по методот: RIDASCREEN No.R3701,  

- Chloramphenicol по методот: TECHNA Ref. Code. AB630, 

- Dimetridazole, Metronidazole, Ronidazole по методот: CER Ref. code E.G.2,  

- AHD и SEM по методот: RIDASCREEN AHD и SEM, R31713 и  R3715- ELISA ; 

v B1 Antibiotici 

- Chlortetracyclin, Doxycyclin, Oxytetracyclin, Tetracyclin по методот: Journal of 

Chromatography A, 987 (2003) 227-233, 

- Florofenicol по методот: R-Biopharm PremiTest, 

- Sulfonamidi – ELISA по методот: RIDASCREEN R3004-ELISA; 

v B2a Avermektini 

- Ivermektin по методот: EUROPROXIMA 5141IVER1p; 

v B1 Antibiotici - Laktamini 

- Ampicillin, Benzylpenicillin, Amoxicillin по методот: R-Biopharm PremiTest 

· Вирусна хеморагична септикемија (VHS) и инфективна хематопоетска 

некроза (IHN) одредувани се со метод на: 

- Изолација на вирусот на култура од ткиво (EPC, BF-2) 

· Сензорна анализа на свежината на рибата:  

За сензорната анализа на свежината на рибите користен е методот бод-систем. Овој 

метод спаѓа во групата на квантитативни дескриптивни методи за сензорна анализа.  

Со анализата опфатени се 24 примероци на пастрмка (по 12 примероци од двата 

видови на пастрмка) со маса од 200 g до 300 g. Проценката на свежината на рибата е 

вршена со оценување на одредени делови од трупот на рибата како: очи, жабри, кожа, 

мускулатура и абдомен. Забележаните промени во текот на 48 часа се оценуваат со бодови 

од 0-2, со исклучок на мирисот којшто се оценува со бодови од 0-3. Во случај кога не се 

забележува никаква промена во свежината на рибата се доделуваат 0 бодови. 

Примероците од рибите се чувани на собна температура.  
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Оценувачкиот лист за сензорната анализа за свежината на примероците на 

македонска и охридска пастрмка прикажан е во табела 9. 

 

Табела  9. Оценувачки лист за сензорна анализа на свежината на македонска и 

охридска пастрмка 

 

параметри за 

квалитет 

бодување на 12, 24 и 48 часа 

12  часа 24 часа 48 часа 

М.П О.П М.П О.П М.П О.П 

очи зеница       

 облик       

 боја       

жабри слуз       

 мирис       

 боја       

кожа слуз       

 мирис       

мускулатура       

абдомен крв во 

абдомен 

      

 мирис       

Вкупно бодови       

 

· Анкетен прашалник:   

Анкетниот прашалник за потребите на магистерскиот труд се состои од 5 прашања 

(прилог бр.2), беше поставен online на web страната на ТТФВ, а анкетирање беше 

извршено и во училиштата во општина Прилеп и општина Велес. Со анкетата се опфатени 

испитаници од различни возрасни категории.  

Анализите на примероците од македонска и охридска пастрмка за потребите на 

магистерскиот труд вршени се во акредитираната лабораторија на Институтот за храна 

при Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје, по акредитирани и стандардни 

оперативни методи. Добиените резултати од истражувањето се обработени со 

стандардните варијационо - статистички методи, кои се применуваат во научно - 

истражувачки цели. 
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9. РЕЗУЛТАТИ 

 

9.1. Маса и рандман на македонска и охридска пастрмка 
 

Табела 10. Тежина и рандман на македонската и охридската пастрмка  

 

Параметри Вид на риба 

македонска пастрмкa 

 ! 

охридска пастрмка 

 ! 

тежина на рибите по улов (g)   259,16 268,88 

тежина на рибите по егзентерација (g)   223,38 230,55 

Рандман %  86,19 85,74 

 

Од податоците во табела 10 се забележува дека просечната тежина на македонската 

пастрмка по уловот изнесува 259,16g, односно 268,88g на охридската пастрмка. 

Просечната тежина на рибите по извршената егзентерација на внатрешните органи кај 

македонската пастрмка изнесува 223,38g, односно 230,55g кај охридската пастрмка. 

Рандманот на исчистена риба со глава кај македонската пастрмка изнесува 86,19%, а кај 

охридската пастрмка 85,74%. 

 

9.2. Хемиски состав на месо од македонска и охридска пастрмка 

 

· Хемиски состав на месо од македонска пастрмка 

 

Во табела 11 прикажани се резултатите од анализата на хемискиот состав на месото од 

македонска пастрмка. 

 

 

 



Магистерски труд               Компаративни показатели за квалитетот на месото од македонска и охридска   

                                               пастрмка од аквакултурно производство                 

 

 

71 

 

Табела 11.  Хемиски состав на месо од македонска пастрмка  

 

параметри 

 (%) 

 

 !  ±  S ! 

 

min 

 

max 

 

Вода 

 

77,122 ± 0,61 

 

75,42 

 

79,61 

 

Протеини  

 

17,800 ± 0,17 

 

17,10 

 

18,40 

 

Масти 

 

3,333 ± 0,44 

 

1,57 

 

4,65 

 

Минерални материи 

 

1,667 ± 0,06 

 

1,47 

 

1,86 

 

Според  изнесените  резултати во табела 11 просечната содржина на вода во месото 

од македонска пастрмка изнесува 77,122%, на протеини 17,800%, на масти 3,333% и на 

минерални материи 1,667%.  

 

 

Графикон  1.  Хемиски состав на месото од македонска пастрмка 
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· Хемиски состав на месото од охридска пастрмка 

 

Добиените резултати за хемискиот состав на месото од охридска пастрмка прикажани 

се во табела 12. 

Табела  12.  Хемиски состав на месо од охридска пастрмка  

 

Хемиски параметри 

(%) 

 

 !  ±  S ! 

 

min 

 

max 

 

Вода 

 

75,923 ± 0,60 

 

73,18 

 

77,61 

 

Протеини  

 

16,783 ± 0,22 

 

16,00 

 

17,30 

 

Масти 

 

5,403 ± 0,93 

 

2,45 

 

9,25 

 

Минерални материи 

 

1,080 ± 0,09 

 

0,74 

 

1,35 

 

Од прикажаните резултати во табела 12 во месото од охридската пастрмка 

содржината на водата изнесува 75,923%, на протеини 16,783%, на масти 5,403 % и на 

минерални материи 1,080%. 

 

 

Графикон 2.  Хемиски состав на месо од охридска пастрмка 

75,923

16,783

5,403 1,08

Вода %
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9.2.1. Компарација на хемискиот состав на месото од македонска и охридска 

пастрмка 

 

Во табела 13 прикажзна е компарацијата на хемискиот состав на месото од 

македонска и охридска пастрмка, прикажани преку средните вредности на содржината на 

вода, протеини, масти и минерални материи. 

Табела 13. Компарација на хемискиот состав на месото од двата вида пастрмки 

 

 

вид на риба 

 

вода 

 !  ±  S  ! 

 

протеини 

 !  ±  S  ! 

 

масти 

 !  ±  S  ! 

 

 

минерални мат. 

 !  ±  S  ! 

 

македонска пастрмка 

 

 

77,122 ± 0,61 
 

17,800 ± 0,17 

 

 

3,333 ± 0,44 
 

1,667 ± 0,06 

 

охридска пастрмка 

 

 

75,923 ± 0,60  

 

16,783 ± 0,22 

 

 

5,403 ± 0,93 

 

1,080 ± 0,09 

 

p 

 

 

0,177 

 

0,005 

 

0,080 

 

0,001 

 

Од прикажаните податоци во табела 13 може да се констатира дека просечната 

содржина на вода во месото од македонска пастрмка изнесува 77,122%, односно 75,923 % 

кај охридската пастрмка. Протеините кај македонската пастрмка застапени се со 17,800%, 

а кај охридската пастрмка со 16,783%.  Содржината на масти кај македонската пастрмка 

изнесува 3,333%, односно 5,403% кај охридската. Минералните материи кај месото од 

македонската пастрмка застапени се со 1,667%,  а во месото од охридската пастрмка со 

1,080%. 

 Разликите кои се јавуваат во содржината на вода (p = 0,177) и на масти (p = 0,080) 

помеѓу двата вида пастрмки немаат статистичка значајност. Сигнификантна разлика на 

ниво од  p>0,05 кај месото од македонска и охридска пастрмка е утврдена во содржината 

на протеини и минерални материи.  
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Компаративните показатели за хемискиот состав на двата вида пастрмка  

прикажани се на графикон 3. 

 

Графикон 3. Компаративни показатели за хемиски состав на месото од македонска и 

охридска пастрмка 

 

9.2.2. Споредба на содржина на калиум и фосфор во месо од македонска и охридска 

пастрмка 
 

Компарацијата на содржината на калиум и фосфор во месото од македонска и 

охридска пастрмка прикажана е во табела 14. 

Табела 14. Споредба на содржината на К и Р во месото од македонска и охридска 

пастрмка 

 

 

 

вид на риба 

 

параметри % 

 

калиум (К) 

 !  ±  S  ! 

 

фосфор (Р) 

 !  ±  S  ! 

 

македонска пастрмка 

 

1,413 ± 0,02 

 

1,888 ± 0,03 

 

охридска пастрмка 

 

1,012 ± 0,06 

 

1,540 ± 0,02 

 

p 

 

0,0006 

 

0,0006 
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Во табела 14 компаративно се прикажани средните вредности за содржината на 

калиум и фосфор во месото од двата вида пастрмки, при што може да се утврди дека 

калиумот во месото од македонската пастрмка е застапен со 1,413 %, односно 1,012 % во 

месото од охридската пастрмка. Содржината на фосфор во месото од македонска пастрмка 

изнесува 1,888%, односно 1,540% кај охридската пастрмка. Утврдените разлики во 

содржината на калиум и фосфор во месото од двата вида пастрмки се сигнификантни на 

ниво од p>0,05 

 

Графикон 4. Споредба на содржината на калиум и фосфор во месото од македонска и 

охридска пастрмка 

 

9.3.Маснокиселински состав на месото од македонска и охридска пастрмка 
 

По извршените анализи на месото од македонска и охридска пастрмка добиени се 

резултати за маснокиселинскиот состав на месото, односно застапеноста на заситените, 

мононезаситените и полинезаситените масни киселини. 

 

· Маснокиселински состав на месото од македонска пастрмка 

Од групата на заситени масни киселини во месото од македонска пастрмка 

застапени се следните масни киселини: С14:0, С:16:0, С18:0, С20:0 и С21:0. 

1,413

1,888

1,012

1,54

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Калиум (К)% Фосфор (Р) %

Македонска пастрмка

Охридска пастрмка



Магистерски труд               Компаративни показатели за квалитетот на месото од македонска и охридска   

                                               пастрмка од аквакултурно производство                 

 

 

76 

 

Табела 15. Заситени масни киселини во месото од македонска пастрмка 

 

Структура 

 

 

назив  !  ± S ! 
 

min 

 

max 

 

C14:0 

 

миристинска киселина 

(тетрадеканска) 

 

2,433 ± 0,05  

 

2,23 

 

2,60 

 

C16:0 

 

 

палмитинска киселина 

(хексадеканска) 

 

16,930 ± 0,19 

 

16,38 

 

17,83 

 

C18:0 

 

стеаринска киселина  

( октадеканска) 

 

3,487 ± 0,06 

 

 

3,22 

 

3,73 

 

C20:0 

 

 

арахидска киселина  

( еикозаноидна) 

 

0,440 ± 0,004 

 

0,42 

 

0,46 

 

C21:0 

 

хенеикозаноична 

киселина 

 

1,265 ± 0,06 

 

 

1,07 

 

1,49 

 

Од податоците прикажани во табела 15 може да се констатира дека содржината на 

С14:0 изнесува 2,433%, С16:0 е застапена со 16,930%, С18:00 со 3,487%,  С20:0 со 0,440% 

и С21:00 со 1,265%.  

На графикон 5 прикажани се средните вредности на заситените масни киселини во 

месото од македонската пастрмка.   

 

График 5. Средни вредности за заситени масни киселини во месо  
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Во табела 16 прикажана е содржината на мононезаситените масни киселини кои 

влегуваат во маснокиселинскиот состав на месото од македонската пастрмка и тоа: 

С16:1n7, C18: 1n9c, C22:1n9. 

 Табела 16. Мононезаситени масни киселини во месото од македонска пастрмка 

 

Како што може да се види од изнесеното во табела 16, во месото од македонска 

пастрмка мононезаситената масна киселина С16:1n7 е застапена со 3,835%, С18:1n9c со 

35,865% и C22:1n9 со 0,460%.  

Средните вредности за содржината на мононезаситени масни киселини прикажани 

се во графикон 6. 

 

 

Графиkон 6. Средни вредности за содржината на мононезаситени масни киселини 

 

3,835

35,865

0,46

C16:1n7 %

C18:1n9c %

C22:1n9 %

 

Структура 

 

 

назив  !  ± S ! 
 

min 

 

max 

 

C16:1n7 

 

Палмитолеинска киселина      

 

3,835 ± 0,15 

 

3,14 

 

4,15 

 

C18:1n9c 

 

Олеинска киселина                              

 

35,865 ± 0,21 

 
35,05 

 
36,52 

 

C22:1n9 

 

Еручна киселина                                

 

0,460 ± 0,05 

 

0,3 

 

0,67 
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Во маснокиселински состав на месото од македонската пастрмка влегуваат и 

полинезаситени масни киселини: C18:2n6c, C18:3n3,  C20:3n6, C20:5n3, C22:6n3. Средните 

вредности за незаситените масни киселини се прикажани во табела  17. 

Табела 17.  Полинезаситени масни киселини во месото од македонска пастрмка  

 

Од прегледот на резултатите прикажани во табела 17 може да се види дека 

полинезаситената масна киселина C18:2n6c е застапена со 25,237%, C18:3n3 со 3,412%, 

C20:3n6 со 0,383%, на C20:5n3 со 1,492 % и C22:6n3 со 4,883%.   

 

 

Графикон 7.  Полинезаситените масни киселини во месото од македонска пастрмка 

 

25,237

3,412

0,383

1,492 4,883

C18:2n6c%

C18:3n3 %

C20:3n6 %

C20:5n3

C22:6n3

 

Структура 

 

назив 

 

    ± S!  

 

min 

 

max 

 

C18:2n6c 

 

Линолна киселина    (n-6)                           

 

25,237 ± 0,38 

 
24,08 

 
26,76 

 

C18:3n3 
 

α линоленска киселина (n-3)                       

 

3,412 ± 0,12 

 

3,02 

 

3,97 

 

C20:3n6 

 

Еикозатриенска киселина (n-6)                           

 

0,383 ± 0,03 

 

0,30 

 

0,48 

 

C20:5n3 

 

Еикозапентаеноична киселина (n-3 EPA) 

 

1,492 ± 0,04 

 

1,37 

 

1,68 

 

C22:6n3 

 

 

Докозахексаеноична киселина (n-3 DHA) 

         

 

4,883 ± 0,37 

 
3,81 

 
6,09 
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Вкупната содржина на заситени, мононезаситени и полинезаситени масни 

киселини во месото од македонска пастрмка прикажани се во табела 18. 

Табела 18.  Вкупна застапеност на заситени, мононезаситени и полинезаситени масни 

киселини во месото од македонска пастрмка  

 

 

Масни киселини 

 

Вкупна застапеност (%) 

 

Заситени масни киселини 

 

24,554 

 

Мононезаситени масни киселини 

 

40,160 

 

Полинезаситени масни киселини 

 

35,407 

 

Вкупната застапеност на заситените масни киселини во месото од македонска 

пастрмка изнесува 24,554%, на мононезаситените масни киселини 40,160% и на 

полинезаситените масни киселини со 35,407%.  

Претходно споменатите средни вредности за вкупната застапеност на заситените, 

мононезаситените и полинезаситените масни киселини се прикажани на графикон 8. 

 

Графикон  8.  Вкупна застапеност на заситени, мононезаситени и полинезаситени 

масни киселини 
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Слика 3. Хроматограм од анализата на маснокиселински состав на месо од 

македонска пастрмка 

 

· Маснокиселински состав на месото од охридска пастрмка 

 

Во месото од охридска пастрмка од групата на заситени масни киселини застапени 

се : С14:0, С:16:0, С18:0, С20:0, С21:0 кои се прикажани во табела 19. 

Табела  19. Заситени масни киселини во месото од охридска пастрмка  

 

Структура 

 

назив  !  ± S ! 

 

min 

 

Max 

 

 

C14:0 

 

Миристинска киселина 

(тетрадеканска) 

 

2,688 ± 0,07 

 
2,28 

 
2,92 

 

C16:0 

 

Палмитинска киселина 

(хексадеканска) 

 

17,505 ± 0,18 

 

 
16,73 

 
18,06 

 

C18:0 

 

Стеаринска киселина  

( октадеканска) 

 

3,570 ± 0,06 

 
3,34 

 
3,85 

 

C20:0 

 

Арахидска киселина  

( еикозаноидна) 

 

0,270 ± 0,03 

 

0,15 

 

0,34 

 

C21:0 

 

Хенеикозаноична 

киселина 

 

1,302 ± 0,07 

 

0,97 

 

1,55 
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Од табеларниот приказ може да се констатира дека во месото од охридската 

пастрмка С14:0 застапена е со 2,688 %, С16:0 со 17,505 %, С18:00 со 3,570 %, С20:0 со 

0,270 % и  С21:00 со 1,302 %.  

Средните вредности на заситените масни киселини во месото од охридската 

пастрмка  прикажани се на графикон 9. 

 

 

Графикон 9.  Заситените масни киселини во месото од охридска пастрмка 

Добиените резултати за мононезаситените масни киселини С16:1n7, C18:1n9c, и 

C22:1n9 прикажани се во табела 20. 

 

Табела 20. Мононезаситени масни киселини кај месото од охридска пастрмка 

 

2,688

17,505

3,57

0,27
1,302

C14:0 %

C16:0 %

C18:0 %

C20:0 %

C21:0 %

 

Структура 

 

назив x   ± Sx  

 

min 

 

мax 

 

 

C16:1n7 

 

Палмитолеинска киселина      

 

4,050 ± 0,08 

 

3,63 

 

4,35 

 

C18:1n9c 

 

Олеинска киселина                               

 

34,937 ± 0,58 

 

33,05 

 

37,04 

 

C22:1n9 

 

Еручна киселина                                 

 

0,475 ± 0,05 

 

0,31 

 

0,63 
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Според прикажаните податоци во табела 20 може да се констатира дека во месото 

од македонска пастрмка С16:1n7 е застапена со 4,050 %, С18:1n9c со 34,937 % и C22:1n9 

со 0,475 %.   

 

Графикон 10. Мононезаситени масни киселини кај месото од охридска пастрмка 

 

Средните вредности за полинезаситените масни киселини во месото од охридска 

пастрмка прикажани се во табела 21. Со направените анализи потврдено е присуството на: 

C18:2n6c, C18:3n3,  C20:3n6, C20:5n3, C22:6n3.  

Табела 21. Полинезаситени масни киселини кај месото од охридска пастрмка 

4,05

34,937

0,475

C16:1n7 %

C18:1n9c %

C22:1n9 %

 

Структура 

 

назив 

 

 !  ± S ! 

 

min 

 

max 

 

C18:2n6c 

 

Линолна киселина    (n-6)                          

 

24,515 ± 0,39 

 
23,12 

 
25,77 

 

C18:3n3 
 

α линоленска киселина (n-3)                         

 

3,427 ± 0,07 

 

3,06 

 

3,61 
 

C20:3n6 

 

Еикозатриенска киселина (n-

6)                            

 

0,452 ± 0,03 

 

0,32 

 

0,52 

 

C20:5n3 

 

Еикозапентаеноична киселина 

( n-3 EPA) 

 

1,490 ± 0,04 

 

1,28 

 

1,62 

 

C22:6n3 

 

 

Докозахексаеноична киселина 

(n-3 DHA) 

 

5,320 ± 0,25 

 
4,31 

 
6,16 
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Според прикажаното во табела 21 просечната содржина на C18:2n6c изнесува   

24,515 %, C18:3n3 застапена е со  3,427 % , C20:3n6 со 0,452 %,  C20:5n3 со  1,490% и  

C22:6n3 со 5,320 %.  

Средните вредности на полинезаситените масни киселини во месото од охридска 

пастрмка прикажани се на графикон 11. 

 

Графикон 11.  Полинезаситени масни киселини кај месото од охридска пастрмка 

 

Во табела 22 се прикажани средните вредности за вкупната содржина на 

заситените, мононезаситените и полинезаситените масни киселини во месото од охридска 

пастрмка. 

Табела 22. Застапеност на заситени, мононезаситени и полинезаситени масни 

киселини во месото од охридска пастрмка 

 

 

Масни киселини 

 

Вкупна застапеност (%) 

 

заситени масни киселини 

 

25,335 

 

мононезаситени масни киселини 

 

39,462 

 

полинезаситени масни киселини 

 

35,204 

 

24,515

3,427

0,452

1,49 5,32

C18:2n6c%

C18:3n3 %

C20:3n6 %

C20:5n3

C22:6n3
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Од податоците во табела 22 се утврдува дека вкупната содржина на заситените 

масни киселини во месото од македонска пастрмка изнесува 25,335%, на 

мононезаситените масни киселини 39,462% и на полинезаситените масни киселини  

35,204 %.  

 

Графикон  12.  Вкупна застапеност на заситени, мононезаситени и полинезаситени 

масни киселини 

 

Слика 4.  Хроматограм од анализа на маснокиселинскиот состав на месото 

од охридска пастрмка 

25,335

39,462

35,204

Заситени МК  %

Мононезаситни МК 

%

Незаситени МК %
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Компаративните вредности на содржината на масните киселини во месото од 

македонска и охридска пастрмка прикажани се во графикон 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 13.  Компарација  на содржината на масните киселини во месото од 

македонска и охридска пастрмка 

 

Вкупните вредности за содржината на заситените, мононезаситените и 

полинезаситените масни киселини во месото од двата вида пастрмка прикажани се во 

табела 23. 

Табела 23. Споредба на содржината на заситени, мононезаситени и полинезаситени 

масни киселини во месо од македонска и охридска пастрмка  

 

Вид на риба 

 

заситени мк  

% 

мононезаситени мк 

% 

 

полинезаситени мк 

% 

 

македонска пастрмка 
24,554 40,16 35,407 

 

охридска пастрмка 
25,335 39,462 35,204 
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Од изнесените податоци во табела 23 за компаративните вредности на вкупната 

содржина на масни киселини во месото од македонска и охридска пастрмка може да се 

утврди дека заситените масни киселини во месото од македонска пастрмка застапени се со 

24,554%, односно со 25,335% кај охридската пастрмка. Во месото од македонска пастрмка 

мононезаситените масни киселини се застапени со 40,16%, додека во месото од охридска 

пастрмка со 39,462%. Полинезаситените масни киселини во месото од македонска 

пастрмка застапени се со 35,407%, односно со 35,204% во месото од охридска пастрмка. 

На графикон 14  прикажана е споредба на содржината на заситени, мононезаситени 

и полинезаситени масни киселини во месото од македонска и охридска пастрмка. 

 

 

Графикон 14. Споредба на содржината на заситени, мононезаситени и 

полинезаситени масни киселини во месо од македонска и охридска пастрмка 
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Во табела 24 прикажана е споредба на просечната содржината на омега-3 и              

омега-6 масните киселини во месото од македонска и охридска пастрмка. 

Табела 24. Споредба на содржината на омега - 3 и омега - 6 масни киселини во месо 

од македонска и охридска пастрмка 

 

 

Масни киселини  

 

Македонска пастрмка  

(%)

 

Охридска пастрмка 

(%) 

 

Омега – 3 масни киселини  

 

4,904 

 

4,917  

 

Омега – 6 масни киселини  

 

30,503 

 

30,287 

 

Вкупната содржина на омега - 3 масните киселини во месото од македонска 

пастрмка изнесува 4,904 %, а во месото од охридската пастрмка 4,917 %. Омега - 6 

масните киселини во месото од македонска пастрмка застапени се со 30,503 %, односно  

со 30,287 % во месото од охридската пастрмка. 

 

 

Графикон 15. Споредба на содржината на омега-3 и омега-6 масни киселини во месо 

од македонска и охридска пастрмка 
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9.3.1.Разлики во средните вредности кај масните киселини застапени во месото од 

македонска и охридска пастрмка 
 

 

Утврдените разлики во содржината на масни киселини кај македонска и охридска 

пастрмка прикажани се во табела 25, 26 и 27.  

 

Табела  25. Разлики во содржина на заситени масни киселини кај месото од 

македонска и охридска пастрмка 

 

 

% w/w 

 

пастрмки 

 

n 

 

 ! 

 

р 

 

C14:0 

I 6 2,433  

0,065 II 6 2,688 

Вкупно 12  

 

C16:0 

I 6 16,930  

0,067 II 6 17,505 

Вкупно 12  

 

C18:0 

I 6 3,487  

0,189 II 6 3,570 

Вкупно 12  

 

C20:0 

I 6 0,440  

0,004 II 6 0,270 

Вкупно 12  

 

C21:0 

I 6 1,265  

0,342 II 6 1,302 

Вкупно 12  
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Табела  26. Разлики во содржината на мононезаситени масни киселини кај месото од 

македонска и охридска пастрмка 

 

 

% w/w 

 

пастрмки 

 

n 

 

 ! 

 

р 

 

C16:1 

I 6 3,835  

0,040 II 6 4,050 

Вкупно 12  

 

C18:1 

I 6 35,865  

0,144 II 6 34,937 

Вкупно 12  

 

C22:1 

I 6 0,460  

0,428 II 6 0,475 

Вкупно 12  

 

 

Табела  27. Разлики во содржината на полинезаситени масни киселини кај месото од 

македонска и охридска пастрмка 

 

 

% w/w 

 

пастрмки 

 

n 

 

 ! 

 

р 

 

C18:2 

I 6 25,237  

0,162 II 6 24,515 

Вкупно 12  

 

C18:3 

I 6 3,412  

0,475 II 6 3,427 

Вкупно 12  

 

C20:3 

I 6 0,383  

0,123 

 

 

II 6 0,452 

Вкупно 12  

 

C20:5 

I 6 1,492  

0,492 

 

II 6 1,490 

Вкупно 12  

 

C22:6 

I 6 4,883  

0,213 II 6 5,320 

Вкупно 12  
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Кај масните киселини C16:1: (p = 0,040); C18:0 (p = 0,189) и C20:0 (p = 0,004) во 

месото од македонска и охридска пастрмка утврдена е статистички значајна разлика на 

ниво од p>0,05  

 

9.4. Енергетска вредност на месо од македонска и охридска пастрмка 
 

 

Енергетската вредност на месото од македонска и охридска пастрмка изразена во 

единица KJ/100 g прикажана е во табела 28. 

 

Табела 28. Енергетска вредност на месото од македонска и охридска пастрмка 

 

Вид на риба Енергетска вредност (КЈ/100g) 

 

македонска пастрмка 

 

435,29 

 

охридска пастрмка 

 

498,49 

 

Според прикажаните податоци во табела 28 може да се констатира дека 

енергетската вредност на месото од македонска пастрмка изнесува 435,29 KJ/100g, 

односно 498,49 KJ/100g кај месото од охридската пастрмка. 
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Графикон 16.  Енергетска вредност на месото од македонска и охридска пастрмка 

 

 

9.5. Анализа на резидуи во месото од риба  
 

 

Резултатите од анализата на резидуи од антибиотици во примероците од 

македонска и охридска пастрмка претставени се во табела 29. 

Табела 29. Резидуи од антибиотици во месото од македонска и охридска пастрмка 

 

 

A1 Stilbeni 

 

Аналит 

 

Резултат 

 

Stilbeni – ELISA 

 

<1,51 µg/kg 

435,29

498,49

400

410
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Македонска пастрмка Охридска пастрмка

Енергетска вредност 

KJ/kg

 

A3 Steroidi 

 

Аналит 

 

Резултат 

 

19- Nortestosterone 

 

<1,0 µg/kg 

 

Trenbolone 

 

<1,0 µg/kg 
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A6 Nitrofurani, Nitroimidazoli, Hloramfenikol 

 

Аналит 

 

Резултат 

 

AMOZ 

 

<0,65 µg/kg 

 

AOZ 

 

<0,63 µg/kg 

 

Chloramphenicol 

 

<0,18 µg/kg 

 

Dimetridazole 

 

<1,99 µg/kg 

 

AHD 

 

<1,0 µg/kg 

 

SEM 

 

<1,0 µg/kg 

 

Metronidazole 

 

<3,0 µg/kg 

 

Ronidazole 

 

<3,0 µg/kg 

 

 

 

B1 Antibiotici 

 

Аналит 

 

Резултат 

 

Chlortetracyclin 

 

<17,4 µg/kg 

 

Doxycyclin 

 

<18,2 µg/kg 

 

Florofenicol 

 

Не е детектиран 

 

Oxytetracyclin 

 

<10,5 µg/kg 

 

Tetracyclin 

 

<6,7 µg/kg 

 

Sulfonamidi – ELISA 

 

<13,5 µg/kg 

 

Methyltestosterone 

 

<1,0 µg/kg 

 

17 – beta testosterone 

 

<1,0 µg/kg 
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B1 Antibiotici - Laktamini 

 

Аналит 

 

Резултат 

 

Ampicillin 

 

Не е детектиран 

 

Benzylpenicillin 

 

Не е детектиран 

 

Amoxicillin 

 

Не е детектиран 

 

Од изнесените податоци во табела 29 може да се констатира дека добиените 

резултати од анализата на резидуи во месото од македонска и охридска пастрмка се 

задоволителни и одговараат на условите според Правилникот за начинот на вршење на 

мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и 

храна од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и 

постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанци (Сл. весник на 

РМ бр. 80/2011) и годишната програма за испитување на резидуи и контаминенти во 

живите животни и храната од животинско потекло за 2015 година. 

 

9.6. Анализа на инфективна хематопоезна некроза (IHN) и вирусна хеморагична 

септикемија (VHSV) во примероци од пастрмка 
 

 

Кај примероците од македонска и охридска пастрмка направена е идентификација 

на вирусна хеморагична септикемија и инфективна хематопоезна некроза. Од рибарската 

фарма во различен временски период земени се две серии примероци од двата вида 

пастрмки. Добиените резултати од анализите прикажани се во табела 30.  

 

B2a Avermektini 

 

Аналит 

 

Резултат 

 

Ivermektin 

 

<2,1 µg/kg 
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Анализите се направени согласно Правилникот за отстранување и искоренување на 

одредени болести кај водните животни (Сл. весник на Р. Македонија бр. 114/14).  

 

Табела 30. Анализа на инфективна хематопоезна некроза (IHN) и вирусна 

хеморагична септикемија (VHSV) 

 

Вид на испитување 

 

I 

 

II 

Инфективна хематопоезна 

некроза (IFN) 

 

негативно 

 

негативно 

Вирусна хеморагична 

септикемија (VHSV) 

 

негативно 

 

негативно 

 

Од приложените резултати во табела 30 може да се забележи дека кај примероците 

од македонска и охридска пастрмка и кај двете серии, не се утврдени вирусна хеморагична 

септикемија и инфективна хематопоезна некроза. 

 

9.6. Сензорна анализа на свежината на примероците од македонска и охридска 

пастрмка 

 

 

Сензорната анализа за оценување на свежината на примероците од македонска и 

охридска пастрмка вршена е на 24 примероци (12 од македонска и 12 од охридска 

пастрмка). Сензорната анализа вршена е во временски интервали од 12, 24 и 48 часа. 

Во табела 31 прикажани се резултатите од бодувањето на соодветните параметри 

кои го сочинуваат сензорниот квалитет на свежата риба (очи, жабри, кожа, мускулатура, 

абдомен).   
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Табела 31. Сензорно оценување на свежината на примероците од македонска и 

охридска пастрмка  

 

параметри за 

квалитет 

бодување на 12, 24 и 48 часа 

12 часа 24 часа 48 часа 

М.П О.П М.П О.П М.П О.П 

очи зеница 0 0 2 2 2 2 

 облик 0 0 1 1 2 2 

 боја 0 0 1 1 2 2 

жабри слуз 1 1 2 2 2 2 

 мирис 0 0 1 1 2 2 

 боја 1 1 1 2 2 2 

кожа слуз 1 1 2 2 2 2 

 мирис 0 0 2 2 3 3 

мускулатура 1 0 2 1 2 2 

абдомен крв во 

абдомен 

0 0 0 0 0 0 

 мирис 0 0 0 1 2 2 

вкупно 

бодови 

4 3 14 15 21 21 

 

Од прикажаните резултати во табела 31 може да се види дека по уловот, 

пастрмките од двата вида се карактеризираат со кожа прекриена со проѕирна стаклеста 

слуз, крваво-црвени жабри прекриени со бистра слуз, светли и испкнати очи, сјајна 

рожница, цврста и елеастична мускулатура и свеж (специфичен) мирис. Но, како што 

може да се утврди од изнесените податоци по 12 часа од уловот се забележуваат првите 

промени: кај македонската пастрмка се забележуваат промени кај слузта и бојата на 

жабрите, слузта на кожата и на мускулатурата, а кај охридската пастрмка се забележани 

промени кај бојата и слузта на жабрите и слузта на кожата. Кај двата вида риби слузта на 

кожата станува млечнобела и леплива, а кај жабрите се намалува интензитетот на крваво-

црвената боја. 
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По 24 часа од следењето на примероците од пастрмките забележани се идентични 

промени кај двата вида: заматеност на очите, појава на мирис на жабрите и бледо црвено 

обојување, промена на слузот, зголемување на мирисот и лепливоста на кожата и 

намалување на еластичноста на мускулатурата. Вкупниот број на бодови по 24 часа кај 

македонската пастрмка е 14, а кај охридската пастрмка е 15. 

По 48 часа утврдено е зголемување на вкупните бодови, кои укажуваат на големо 

расипување на рибите, кои и кај македонската и кај охридската пастрмка изнесувааат 21 

од максимално 24 бодови. Соодветно на бодовната состојба се констатираат негативни 

промени во однос на сензорниот квалитет.  

Во текот на чувањето на рибите покрај сензорни промени кои го намалуваат 

квалитетот на рибата се создаваат и услови, односно поволна средина за развој на 

микроорганизми. Поради промените кои настануваат во текот на чувањето на рибите тие 

се не безбедни за консумирање, бидејќи можат да предизвикаат негативни последици по 

здравјето на човекот. 

 

9.7. Анкетен прашалник: Употреба на риба во исхраната 
 

 

      За нашата земја карактеристично е што понудата на риба, но и навиките на 

населението за конзумирање на риба се доста мали и тесно се поврзани со посните верски 

празници, па во најголем дел понудата и птрошувачката на риба на пазарот има сезонски 

карактер. Потрошувачката на риба по жител во нашата Република годишно се движи 

околу 3,0 до 3,8 кг. (Стевановски, 2010 год.). За целите на нашето истражување беше 

подготвен анкетен прашалник, преку којшто се утврдија навиките и застапеноста на 

рибите во исхраната, како и видот на рибите кои најчесто се конзумираат кај различни 

возрасни категории на испитаници кои живеат во рурална и урбана средина.  

      Со анкетниот прашалник опфатени се 729 испитаници од различна возрасна 

категорија, од различно место на живеење, односно од урбана и рурална средина.  

Резултатите од анкетниот прашалник за возраста на испитаниците прикажани се со 

графички приказ на графикон 17. 
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Графикон 17. Приказ на возрасните групи на испитаниците 

Од претставеното во графикон 17 може да се забележи дека најголем процент 

односно 39% од испитаниците се на возраст од 10 до 15 години, 21% на возраст од 21 до 

27 години, 11% од на возраст од 16 до 20 и над 40 години, 10% на возраст од 28 до 33 

години и 8% од испитаниците се на возраст од 34 до 39 години. 

Резултатите од анкетниот прашалник во однос на полот на испитаниците 

прикажани се на графикон 18 .  

 

Графикон 18.  Испитаниците според полот 

Од претставеното во графикон 18 се забележува дека од вкупно 729 испитаници 

62% се од женски и 38% од машки пол.  
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На графикон 19 прикажани се резултатите од одговорите на испитаниците за 

зачестеноста на месото од риба во својата исхрана. 

 

Графикон  19. Колку често користите месо од риба во Вашата исхрана? 

 

        Од резултатите прикажани на графикон 19 може да се констатира дека 30% од 

испитаниците конзумираат риба еднаш неделно,  24% од нив ретко конзумираат риба, 16% 

од испитаниците користат двапати месечно риба во исхраната, 13% од испитаниците 

користат два до трипати неделно, 13% риба користат само еднаш месечно и 4% 

испитаници никогаш не користат риба во исхраната.  

        Резултатите од графичкиот приказ се совпаѓаат со расположливите литературни 

податоци кои се однесуваат на малата потрошувачка на риба по жител во нашата земја. Од 

теренската реализација на прашалникот и спроведената дискусија со испитаниците во 

руралните средини може да се заклучи дека во нивната исхрана најчесто застапено  месо е 

свинското и говедското кое жителите го обезбедуваат од домашно производство, додека 

многу малку консумираат риба, што се должи и на малата информираност за 

нутритивното значење на месото од рибите и неговото позитивно влијание врз здравјето 

на луѓето. 
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          На графикон 20 претставени се видовите риба кои најчесто се користат во исхраната 

на луѓето. 

 

Графикон  20.  Кој вид на риба го корисите во Вашата исхрана? 

 

          Од резултатите претставени во графикон 20 се забележува дека од вкупно 729 

испитаници, најголем процент, односно 28% во нивната исхрана користат пастрмка, 23% 

ослич, 11% крап, 17% туна, 7% скуша, 6% лосос, 5% друг вид на риба, 2% користат амур, 

а само 1% во својата исхрана користат харинга. Соодветно на добиените резултати може 

да констатира дека испитаниците конзумираат риби за кои имаат стекнато навики и кои 

им се полесно достапни. 

       Изборот на одреден вид храна може да се направи според нејзините квалитетни 

својства, нутритивните вредности или според цената на продажба. Кога станува збор за 

здравата исхрана на населението, храната треба да ги задоволува основните потреби на 

човечкиот организам, односно да претставува извор на хранливи материи (витамини, 

минерали, протеини, јаглехидрати и сл.), да биде безбедна и квалитетна.  

      Храната со оптимален квалитет не претставува ризик по здравјето на човекот, но 

честопати поради финансиската органиченост се посегнува по храна којашто е со пониска 

цена, со помал и сомнителен квалитет. Поради тоа, во анкетниот прашалник опфатено е и 

прашање преку кое ќе се утврди размислувањето на испитаниците за тоа кој фактор 
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(квалитетот или цената) за нив е пресуден при избор на риба за нивна исхрана, а 

добиените резултати се прикажани на графикон 21. 

 

 

Графикон 21.  Кој фактор е пресуден при изборот на риба во Вашата исхрана? 

 

 Од изнесените  резултати во графикон 21 може да се констатира дека кај 86% 

од испитаниците при избор на рибата влијае квалитетот, додека 14% од испитаниците се 

изјасниле дека рибата ја избираат според нејзината цена. 
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10. ДИСКУСИЈА 

 

Македонската и охридската пастрмка припаѓаат на семејството Salmonidae, кое 

опфаќа девет родови со околу четириесет видови риба.  

Македонската пастрмка претставува автохтон и ендемичен вид риба, 

карактеристичен за водите на Република Македонија, додека охридската пастрмка 

претставува ендемичен вид којшто живее во водите на Охридското Езеро, а во последно 

време се одгледува и во аквакултурни услови во рибарските фарми.  

Примероците од македонска и охридска пастрмка коишто беа предмет на 

истражување земени се од аквакултурно производство од рибарската фарма „ТАБАНА“ 

ДООЕЛ с. Белица, којашто истовремено претставува и репроцентар за охридска пастрмка. 

Карактеристично за аквакултурното производство на пастрмка се контролираните услови 

на одгледување и стандардизиран квалитет на храната која се користи за исхрана на 

рибите. Храната којашто се користи во рибарската фарма „ТАБАНА“ ДООЕЛ во својот 

состав содржи: протеини, масти, минерални материи, витамини. За значењето на составот 

на храната врз растот на рибите и хемискиот состав на месото се направени поголем број 

на истражувања, па така и Nešić (1988)  преку своите истражувања заклучил дека храната 

за пастрмка треба да содржи поголем процент на масти, но и доволна количина на 

протеини, јагленохидрати, минерални материи, а во мали количини храната за рибите 

треба да содржи и витамини.  

Нутритивното и здравствено значење на рибата и производите од риба во 

исхраната претставува причина повеќе за нивна континуирана побарувачка на пазарите, а 

посебно за рибите кои се одгледани во аквакултура (Burger и сор., 2009; Sveinsdóttir и сор., 

2009).   

Квалитетот на месото од рибите според Huss, (1995) го одредуваат некои 

параметри како: хемискиот состав, нутритивните и сензорните карактеристики (вкус, 

мирис, боја текстура), погодноста за кулинарска обработка и конзервирање, како и 

безбедноста на рибите за конзумирање. 

Нутритивните својства, квалитетот и биолошката вредност на месото, покрај 

другите фактори, зависат и од неговиот хемиски состав. Високата хранлива вредност на 

рибите се манифестира со поволната содржина и односот на протеините, мастите, 
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јагленохидратите, минералните материи и витамините, како и значајната содржина на 

незаситени масни киселини, посебно ω-3 полинезаситени масни киселини (PNMK) (Conor, 

2000; Sidhu, 2003). 

Во текот на нашето истражување се направени анализи на повеќе параметри кои го 

одредуваат хемискиот состав на месото од македонска и охридска пастрмка како што се: 

вода, протеини, масти, минерални материи и маснокиселински состав.  

Количината на хранливите материи во месото од риба варира во зависност од: 

видот на рибата, исхраната, староста, надворешните услови, годишното време и сл. 

Поради поголемиот процент на вода, месото од риба полесно се расипува и поради тоа 

бара различни услови на чување и складирање (Hamzić, 2003).  

Според резултатите од нашето истражување може да се констатира дека во месото 

од македонска пастрмка содржината на вода изнесува 77,122%, односно 75,923% кај 

месото од охридска пастрмка. Протеините во месото од македонската пастрмка изнесуваат 

17,800%, односно 16,783% кај охридската пастрмка. Мастите кај месото од македонска 

пастрмка застапени се со 3,333%, односно со 5,403% кај охридската пастрмка. 

Содржината на минералните материи кај македонската пастрмка изнесува 1,667%, 

односно 1,080% кај месото од охридската пастрмка. Резултатите од нашето истражување 

за хемискиот состав на месото од македонска и охридска пастрмка се многу блиски со 

резултатите од испитувањата за хемискиот состав на месото од  различни видови пастрмка 

направени од Karahmet и сор., (2013). Кај поточна пастрмка тие утврдиле 76,3% вода, 

18,9% протеини, 2,69% масти и 1,23% минерални материи. Во примероците од златна 

поточна пастрмка просечниот хемиски состав е: вода 75,6% масти 2,73, протеини 19,5% и 

минерални материи 1,3%, Од прикажаните вредности за хемиски состав на месото од 

калифорниска пастрмка во  корелација со резултатите од нашето истражување се 

содржината на масти од 5,11% и содржината на минерални материи од 1,44%, а одредени 

отстапувања се утврдени во резултатите за содржината на вода кои се пониски од 

резултатите од нашето истражување која изнесува 72,4%. Во споредба со нашите 

резултати поголемо отстапување се бележи во содржината на протеините во месото од 

калифорниската пастрмка која изнесува  20,4%. 
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Споредувајќи ги резултатите за хемискиот состав на месото од македонска и 

охридска пастрмка може да се констатира дека се блиски со резултатите за хемискиот 

состав на месото од калифорниска пастрмка коишто ги утврдиле Vranić и сор., (2012), каде 

што просечната содржина на протеини изнесува 18,8-19,3%, масти 1,2-8,8%,  вода 73,8-

78,0% и минерални материи 1,2%.  

Според Phillips и сор., (1956) месото од калифорниска пастрмка содржи 77,2% вода 

што е во корелација со содржината на вода во месото од македонската пастрмка којашто 

изнесува 77,122%. Во месото од охридската пастрмка содржината на вода изнесува 

75,923% и е во корелација со испитувањата на  Grujić (2000) којшто утврдил 75% 

застапеност на вода во месото од калифорниската пастрмка. 

Протеините се најважни состојки во месото од рибите и заедно со мастите и 

јагленохидратите ја сочинуваат основата на правилната исхрана на човекот. Протеините 

кои ги содржи рибиното месо се подеднакво вредни како и протеините кои ги содржат 

другите видови месо. Нивната застапеност во рибиното месо е од 12 до 24%, а до 

намалување на нивната содржина доаѓа за време на мрестот, бидејќи икрата е богата со 

протеини кога рибата губи околу 25% од својата телесна маса. (Šosa,1989;                        

Kiessling и сор., 2001). Главна карактеристика на протеините е лесна сварливост (во 

просек 2 до 3 саати), подобро искористување, поволен аминокиселински однос, што е 

поврзано со присуството на есенцијалните аминокиселини како: метионин, лизин, 

триптофан, аргинин, хистидин.  

Добиените вредности за содржината на протеините во месото од македонска и 

охридска пастрмка се во рамки на границите од 12 до 24% коишто ги забележале                   

Šosa, (1989); Kiessling и сор.,(2001) во своите истражувања за застапеноста на протеините 

во рибиното месо.  

Утврдената содржина на протеини кај македонската пастрмка од 17,800% и кај 

охридската пастрмка од 16,973% бележат отстапување, односно се пониски во споредба со 

содржината на протеини во месото од калифорниска пастрмка од 20% утврдена од страна 

на  Grujić (2000)., додека пак, овие вредности се повисоки во споредба со содржината на 

протеините од 13,7% кои ги утврдиле Phillips и сор., (1956).   
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Количината на масти во месото од риба не е константна и варира во текот на 

годината и најчесто е обратнопропорционална со содржината на вода (Brkić, 1996). 

Според добиените резултати кои произлегуваат од истражувањето во примероците од 

македонска пастрмка, содржината на масти изнесува 3,333% и се совпаѓа со содржината 

на масти од 3,8%  утврдена од истражувањето на Phillips и сор., (1956). Содржината на 

масти од 5,430% која е утврдена во месото од охридска пастрмка се совпаѓа со содржината 

на масти од 5,5% кај месото од калифорниска пастрмка која ја утврдил Grujić (2000). 

Разликите кои се утврдени во содржината на водата од (p=0,177) и содржината на мастите 

од (p=0,080) не се статистички значајни.  

Според Žlender (2000) содржината на масти претставува параметар за поделба на 

рибите во три категории: немасни со содржина до 3% масти, средно масни до 8% масти и 

масни риби со содржина на масти поголема од 8%. Врз основа на добиените резултати од 

истражувањето за содржината на масти во примероците од македонска пастрмка од 

3,333%, односно 5,403%  во примероците од охридска пастрмка, може да се констатира 

дека спаѓаат во групата на средно масни риби каде содржината на масти се движи од 3 до 

8%.   

Рибите во исхраната на човекот имаат посебно значење поради содржината на 

минералните материи која се движи во границите од 1,0 до 1,5%. Минералните материи во 

месото од риба се во облик на соли на калиум, натриум, калциум, магнезиум, фосфор, а 

исто така, месото од рибите содржи железо, бакар, јод, хром, цинк, флоур, кои се 

застапени во мали количини. Големата содржина на флуор и јод во месото од риби ја 

зголемува неговата биолошка вредност, а малата количина на натриум го прави погодно за 

диетална исхрана (Konosu и сор., 1982; Bogut и сор.,1996).  

Според резултатите од истражувањето содржината на минералните материи кај 

македонската пастрмка од 1,667 % и 1,080% кај охридската пастрмка е блиска со 

содржината на минералните материи од 1,2% кои ги утврдил Grujić (2000). Вредноста на 

минералните материи кај двата вида риби бележат отстапување од резултатите на Phillips 

и сор., (1956) според кои содржината на минерални материи во месото од риби изнесува 

2,0%. 
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Разликите кои се јавуваат во просечната содржина на протеини и на минерални 

материи кај месото од двата вида пастрмки се сигнификантни на ниво p> 0,05 поради (p = 

0,001) вредноста кај минералните материи и (p = 0,005) вредноста кај протеините.  

Според Rašeta и сор., (1984) во месото од риба најзастапени олигоелементи се Mg, 

Na, K, P, Fe и халогените елементи како J, F, Cl и Ca во коските од рибата. Од резултатите 

на нашето истражување утврдено е дека просечната содржина на калиумот во месото од 

македонската пастрмка изнесува 1,413 %, а во месото од охридската пастрмка 1,012%.  

Содржината на фосфор во месото од македонска пастрмка изнесува 1,888%, а во месото од 

охридската пастрмка 1,540% со што се потврдуваат констатациите на Rašeta и сор., (1984) 

како и на другите податоци од релевантната литература за нивната застапеност во 

рибиното месо.  

Разликите кои се утврдени во содржината на калиум и фосфор во месото од 

македонска и охридска пастрмка се статистички значајни на ниво од p>0,05, затоа што за 

калиумот (p = 0,0006) и за фосфорот (p = 0,0006). 

          Мастите кои се присутни во месото од рибите содржат од 17 до 21% заситени и 79 

до 83% незаситени масни киселини. Најзначајна е содржината на незаситени масни 

киселини посебно ω-3 полинезаситени масни киселини (Conor, 2000; Sidhu, 2003). 

Заситените масни киселини во месото од македонска пастрмка се застапени со 24,554%, а 

незаситените масни киселини со 75,567%. Во месото од охридска пастрмка заситените 

масни киселини се застапени со 25,335%, односно со 74,666% незаситените масни 

киселини. Според податоците од релевантната литература овие вредности не се совпаѓаат 

со вредностите кои ги утврдиле Conor, ( 2000); Sidhu, (2003).  

Составот на масните киселини кај рибите е многу варијабилен меѓу видовите, а 

многубројните фактори како температурата, квалитетот на водата, видот, достапноста на 

храната, сезоната, возраста, полот, репродуктивниот статус, географската локација и 

индивидуалните разлики, се сметаат за значајни фактори кои дополнително придонесуваат 

за овие варијации. Маснокиселинскиот состав на храната битно влијае на составот на 

масните киселини во месото од рибите. Храната која е побогата со ω-3 масни киселини, 

битно влијае на зголемување на односот на ω-3 / ω-6 PNMK во ткивата на рибите, при 
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исти услови на одгледување (Valente и сор., 2007; Skalli и сор. 2006 [цит Vranic и сор. 

2012].  

Според резултатите добиени од истражувањата на Ackman, (1989) просечната 

содржина на заситени масни киселини во филетите на пастрмка изнесувала 24,63%, а во 

филетите на шаранот 23,51%. Овие вредности се многу блиски со вредноста за 

содржината на заситени масни киселини кај македонската пастрмка од 24,554% и кај 

охридската пастрмка од 25,335%.  

Според резултатите од нашето истражување за маснокиселинскиот состав на 

месото од двата вида пастрмка може да се констатира дека најзастапена масна киселина е 

палмитинската масна киселина која во месото од македонската пастрмка е застапена со 

16,930%, а кај охридската пастрмка со 17,505%. Палмитинската масна киселина спаѓа во 

заситени масни киселини. Оваа наша констатација се совпаѓа со констатацијата на 

Ackman и сор., (1989) кои наведуваат дека кај филетите од пастрмка и шаран најзастапена 

заситена масна киселина е палмитинската со 16,40% кај шаранот и со 19,04% кај 

пастрмката. 

Мононезаситените масни киселини во месото од македонска пастрмка се застапени 

со 40,160 %, а кај охридската пастрмка со 39,462%. Нашите резултати за содржината на 

мононезаситените во целост се совпаѓаат со резултатите на Geri и сор., ( 1995) според кои 

содржината на мононезаситените масни киселини е во границата од 39,80% до 41,64%, а 

приближни вредности за вкупната содржина на мононезаситени масни киселини утврдиле 

De Francesco и сор., (2004) според кои содржината на мононезаситените масни киселини 

кај филетите од пастрмка изнесува 39,94%.  

При анализа на маснокиселинскиот состав, во месото од македонска пастрмка од 

групата на незаситени масни киселини утврдена е најголема застапеност на олеинската 

киселина со 35,865%, односно 34,937% во месото од охридската пастрмка. Податоците 

добиени во нашето истражување се многу блиски со податоците добиени од 

истражувањето на (Geri и сор., 1995) кои кај филетите од шаранот утврдиле содржина на 

олеинската киселина од  33,44%.  

Од полинезаситените масни киселини кај рибите во поголеми количини застапени 

се олеинската, линолната, линоленската и арахидонската киселина, кои се дефинирани 
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како есенцијални масни киселини, кои имаат улога на кофактор во процесите на 

метаболизмот, а нивната функција е одржување на нормална здравствена состојба на 

човековиот организам. Вкупната количина на полинезаситените масни киселини со 

четири, пет или шест двојни врски е помала кај слатководните риби (околу 70%), во однос 

на морските риби (околу 88%) (Huss, 1988). 

Според Lunn и сор., (2006) масните киселини кои учествуваат во градбата на 

мастите се составени од јаглеводородна низа. Овој синџир го сочинуваат атоми на 

јаглерод кои се поврзани со атоми на водород на чиј ω или n крај е врзана метил група, а 

на другиот, делта (Δ) крај е врзана карбоксилна киселина. Јаглеводородните синџири кои 

се составен дел на масните киселини можат да имаат од 2 до 80 јаглеродни (С) атоми, но 

масните киселини кои се составен дел на мастите содржани во намирницте кои човекот ги 

користи во исхраната, потврдено е дека јаглеводородните синџири содржат 14,16, 18, 20 и 

22 јаглеродни атоми. Незаситените масни киселини можат да содржат една 

(мононезаситена) или повеќе незаситени врски во јаглеводорните синџири 

(полинезаситени). На јаглеродните атоми кои ја образуваат двојната врска, покрај 

водородот се сврзуваат и различни функционални групи. Во зависност од положбата на 

водородните атоми се разликуваат cis и trans конфигурации на незаситените масни 

киселини  (Lunn и сор., 2006).  

Незаситените масни киселини може да се поделат во две групи: n-3 и n-6 

полинезаситени масни киселини. Мастите од рибите се богати со n-3 полинезаситени 

масни киселини (Mason, 2000).  Двете групи на незаситени масни киселини се значајни и 

неопходни за здравјето на луѓето, а се разликуваат во хемиската структура односно во 

положбата на двојната врска во синџирот. Кај n-3 масните киселини двојната врска се 

наоѓа на третиот С атом , а кај n-6 масните киселини кај шестиот С атом. Поволно дејство 

за здравјето на човекот имаат омега-3 масните киселини, алфа-линоленска (ALA), 

еикозапентанска киселина (EPA) и докозахексанска киселина (DHA). Постојат 

прехранбени производи кои се збогатени со EPA и DHA, а кои природно се содржани во 

рибите и морските плодови (Bender  2011).  

За мастите кои се застепни во месото од риба карактеристична е ниската содржина 

на n-3 масните киселини и висока содржина на n-6 масни киселини. Оваа констатација се 
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потврдува со добиените резултати за содржината на омега-3 и омега-6 масните киселини 

во месото од македонска и охридска пастрмка. Вкупната содржина на омега-3 масните 

киселини во месото од македонска пастрмка изнесува 4,904 %, односно 4,917 % во месото 

од охридската пастрмка, додека омега-6 масните киселини во месото од македонска 

пастрмка се застапени со 30,503 %, односно со 30,287% во месото од охридската 

пастрмка. 

Според Valfre и сор., (2003) односот на масните киселини кај морските риби n-3 и 

n=6 изнесува 5:1 до 10:1, додека кај слатководните риби тој однос е 4:1 поради поголемата 

застапеност на n-6 масните киселини, пред се линолна и арахидонска киселина. Рибите од 

аквакултурното производство имаат нешто пониска содржина на n-3 масни киселини во 

споредба со рибите од отворените води (Kris-Etherton и сор., 2008; Spirić и сор., 2009; 

Trbović и сор., 2013; Ljubojević и сор., 2013). Оваа констатација се потврдува и со 

резултатите од нашето истражување. 

Речната риба содржи поголема количина омега-6 полинезаситени масни киселини, 

линолна (18:2 омега -6 масни киселини) и арахидонска (20:4 омега-6 масни киселини), но 

и значајни количини на омега-3 масни киселини EPA (20:5 омега-3 масни киселини) и 

DHA (22:6 омега-3 масни киселини). Односот на есенцијалните масни киселини                  

омега-3/омега-6 кај речните риби се движи од 1 до 4, а кај морските риби односот на 

содржината на омега-3 масните киселини се движи меѓу 5 и 10. Составот на масните 

киселини кај речната и морската риба зависи од содржината на масти во нивната храна. 

Постојат голем број на литературни податоци за влијанието на исхраната од составот на 

мастите.   

Според резултатите од истражувањата на Ackman, (1989), рибите имаат ниска 

содржина на вкупно заситени масни киселини (< 30%) што се потврдува и со добиените 

резултати од нашето истражување при анализата на масните киселини кај месото од  

македонска и охридска пастрмка. Вкупната содржина на омега-3 масни киселини во 

филетите кај пастрмка изнесува 13,27%, каде што уделот на докозахексаенската киселина 

- DHA (22:6n3) е 6,04%.  

Caballero и сор., (2002) посочуваат дека во филетите од пастрмка застапеноста на 

докозахексаенската киселина-DHA (22:6n3) е од 6,6 % до 7,7%, а содржината на вкупните 
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омега-3 масни киселини е во граници од 13,3 до 16,1% во зависност од изворот на масти 

во храната (комбинација од рибино, палминово и масло од репка).  

Според Trbović и сор. (2012) застапеноста на 20:5 n-3 во филетите од пастрмка e 

2,47%, додека според (Caballero и сор., 2002) застапеноста на 20:5 n-3 е во граници од         

2,2% до 2,4%. Содржината на вкупно мононезаситени масни киселини во филтетите од 

шаранот во просек изнесува 40,18%, а содржината на вкупните полинезаситени масни 

киселини изнесува 34,99% Trbović и сор. (2012). Слични резултати произлегуваат и од 

нашето истражување, каде мононезаситените масни киселини во месото од македонска се 

застапени со 40,16% и со 39,462% кај охридската пастрмка. Незаситените масни киселини 

кај македонската пастрмка изнесуваат 35,407%, односно 35,204% кај охридската пастрмка 

и се приближни на вредноста на незаситените масни киселини што ја утврдиле (Trbović и 

сор. 2012).  

Содржината на омега-3 масните киселини зависи од исхраната и видот на храната. 

Исхраната со балансиран однос на омега -3 и омега-6 масни киселини е важна за растот и 

развојот на рибите и производство на квалитетна храна за исхрана на луѓето. Содржината 

на линоленската киселина во филетите од шаранот е 1,75%, EPA 0,35% и DHA 0,53%. 

(Steffens, 1997). 

За разлика од шаранот, кај месото од македонската и охридската пастрмка 

утврдени се повисоки просечни вредности за содржината на линоленска киселина, EPA и 

DHA. Во месото од македонска пастрмка линоленската киселина е застапена со 3,412%, 

ЕРА со 1,492% и DHA со 4,883%, а кај охридската пастрмка линоленската киселина 

застапена е со 3,427%, ЕРА со 1,490% и DHA со 5,320 %. 

Во однос на содржината на масни киселини во месото од македонска и охридска 

пастрмка утврдена е статистички значајна разлика на ниво од p>0,05 кај: C16:1 (p = 0,040), 

C18:0 (p = 0,189) и C20:0 (p = 0,004) 

Кај 30 видови риба од аквакултурно производство најголемо количество на омега-3 

масни киселини утврдено е кај лососот и пастрмката кои содржат (повеќе од 4g /100 g). 

Најголеми варијации во содржината на омега-3 масните киселини утврдени се кај 

пастрмките и се смета дека се должат на различниот начин на одгледување, исхрана и 

различните услови во аквакултурното производство (Spirić A и сор., 2009). 
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Cahu и сор., (2004) посочуваат дека слатководната риба може да биде извор на 

омега-3 масни киселини поради тоа што оваа риба поседува способност за десатурација на 

некои масни киселини и нивна трансформација, за разлика од односот кај морските риби 

(Lichtenstein и сор., 2006). Рибите од отворените води во споредба со истиот вид риба 

произведена во аквакултурно производство содржи помалку масти, а поголема количина 

на омега-3 масни киселини. Внесот на омега-3 полинезаситени масни киселини во 

човечкиот организам е поголем кога се конзумира риба којашто е одгледувана во 

аквакултурно производство (Cahu и сор., 2004; Lichtenstein и сор., 2006). 

Енергетската вредност на месото од македонска пастрмка изнесува 435,29 KJ/100g, 

додека месото од охридска пастрмка има повисока енергетска вредност од 498,49 KJ/100g 

и се должи на поголемата содржина на масти и протеини. 

На квалитетот на месото од рибите покрај хемискиот состав (содржина на 

протеини, масти, минерални материи, масни киселини), влијаат безбедноста на рибите 

(присуство на резидуи и контаминенти и одредени болести) како и сензорните својства на 

рибата. 

Нутритивната вредност на храната не зависи само од соодветната содржина на 

соединенија кои се неопходни за правилно функционирање на човековото тело, туку и од 

содржина на штетни материи кои можат да предизвикаат здравствени проблеми кај 

консументите. Според Rembiałkowska (2000) нутритивната вредност на храната може да се 

смета како минимум содржина на загадувачи во храната (остатоци од пестициди) и 

оптимална содржина на вредни состојки (витамини, минерали, протеини итн). 

Поради тоа, во нашето истражување направени се анализи на месото од македонска 

и охридска пастрмка за содржината на резидуи и контаминенти, при што може да се 

констатира дека добиените резултати ги задоволуваат условите предвидени со 

Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи 

и контаминенти во живите животни и храна од животинско потекло, начинот на вршење 

на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и 

недозволени супстанци (Сл. весник на РМ бр. 80/2011), како и годишната програма за 

испитување на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско 

потекло за 2015 година. 
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Кај рибите кои се одгледуваат во аквакултурно производство се јавуваат одредени 

вирусни заболувања од кои најчести се: вирусна хеморагична септикемија, инфективна 

хематопоезна некроза. Негативните резултати добиени од нашето истражување во однос 

на присуството на вирусни заболувања кај пастрмката се уште една потврда за 

безбедноста на македонската и охридската пастрмка за консумирање. 

Покрај хемиските и микробиолошките анализи при одредување на квалитетот на 

рибите големо значење има и сензорната анализа со која се врши проценка на свежината 

на рибите. Со помош на човечките сетила со органолептички преглед може да се оценат 

одредени атрибути како: бојата, мирисот, вкусот, изгледот и конзистенцијата на рибите. 

Оценката на сензорните својства на рибите ја вршат стручни лица и во голема мера зависи 

од развиеноста на нивните сетила за мирис, вкус, вид и допир. 

Здравата риба ги поседува следните карактеристики: неоштетена кожа, изедначена 

боја по цела површина и прекриена со слој од провидна слуз. Појавата на одредени 

промени на бојата на кожата, односно бели и црни точки е резулатат на одредени 

инфекции од паразити. Свежата риба има провидни очи со црни зеници. Што се однесува 

до жабрите тие треба да бидат светлоцрвени, но доколку се појави светлорозово 

обојување, тоа е знак дека рибата е анемична или има недостаток на кислород (Hansen и 

сор., 1982). 

 Karahmet и сор.,(2013) во своето истражување ги следеле промените во сензорните 

карактеристики, односно свежината на рибата. Поради несоодветните услови на чување 

рибата станува леплива, се менува бојата, очите се вдлабнуваат и заматуваат, а 

мускулатурата ја губи својата еластичност. Од сензорната анализа на свежината на 

македонската и охридската пастрмка во текот на 48 часа забележени се промени кај 

рибите на: очите, жабрите, кожата, аналниот отвор, палпација на месото, оценка на 

мирисот на рибата. Констатираните промени кај македонската и охридската пастрмка 

отстапуваат од карактеристиките на здравата риба кои ги опишува Hansen и сор., (1982). 

Првите промени кај рибите се забележуваат по 12 часа од уловот, кај македонската 

пастрмка се забележуваат промени на слузта и бојата на жабрите, слузта на кожата и на 

мускулатурата, а кај охридската пастрмка, промени на бојата, слузта на жабрите и слузта 
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на кожата. Кај двата вида риби слузта на кожата станува млечно бела и леплива, а кај 

жабрите се намалува интензитетот на крваво црвената боја.  

По 24 часа од следењето забележани се идентични промени кај двата видови:  

заматеност на очите, појава на мирис на жабрите и бледо црвено обојување, промена на 

слузот на кожата со зголемување на мирисот и лепливоста и намалување на еластичноста 

на мускулатурата. Вкупниот број на бодови по 24 часа кај македонската пастрмка е 14, а 

кај охридската пастрмка е 15, додека по 48 часа утврдено е зголемување на вкупните 

бодови кои кај македонската и кај охридската пастрмка изнесувааат 21 од максимално 24 

бодови. Поради промените кои настанануваат во текот на чување на рибите и можноста за 

микробиолошка контаминираност, тие се небезбедни за консумирање и можат да 

предизвикаат негативни последици по здравјето на човекот. 

Сè поголемиот интерес за аквакултурно производство се должи на порастот на 

побарувачката на рибите затоа што месото од риба со својот поволен хемиски состав е 

највредна намирница од животинско потекло и со голем број нутритивни и здравствени 

бенефити за консументите. Во последно време, најчестите препораки за да се превенираат 

здравствените заболувања е регулирање на начинот на исхрана, а населението сè почесто 

месото од риби го препознава како највредна и диететска намирница од животинско 

потекло. 
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11. ЗАКЛУЧОЦИ 

 

          Во магистерскиот труд направени се споредбени испитувања кои го одредуваат 

квалитетот на месото од македонска (Salmo macedonicus) и охридска пастрмка (Salmo 

letnica) од аквакултурно производство. 

Врз основа на поставените цели и добиените резултати можат да се донесат 

следните заклучоци:  

1. Во месото од македонска пастрмка содржината на вода изнесува 77,122%,  на 

протеини 17,800%, масти 3,333% и минерални материи 1,667%. Во месото од 

охридска пастрмка содржината на вода изнесува 75,923%, на протеини 16,783, 

масти 5,403 % и на минерални материи 1,080%.  

2. Вкупната содржина на заситени масни киселини во месото од македонска пастрмка 

изнесува 24,554%, односно 25,335% кај охридска пастрмка. Мононезаситените 

масни киселини се застапени со 40,16% во месото од македонска пастрмка и со 

39,462% кај охридската пастрмка. Содржината на полинезаситените масни 

киселини во месото од македонска пастрмка изнесува 35,407%, односно 35,204% 

кај охридската пастрмка.  

3. Содржина на омега-3 масните киселини во месото од македонска пастрмка 

изнесува 4,904 %, односно 4,917 % во месото од охридска пастрмка. Омега-6 

масните киселини во месото од македонска пастрмка застапени се со 30,503%, 

односно 30,287 % во месото од охридска пастрмка.  

4. Енергетската вредност на месото од македонска пастрмка изнесува 435,29 KJ/100g, 

a енергетската вредност на месото од охридска  пастрмка изнесува 498,49 KJ/100g.  

5. Испитуваните примероци од македонска и охридска пастрмка ги задоволуваат 

условите од Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на 

присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храна од животинско 

потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за 

мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанци (Сл. весник на РМ бр. 

80/2011) и годишната програма за испитување на резидуи и контаминенти во 

живите животни и храната од животинско потекло за 2015 година. 
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6. Кај примероците од македонска и охридска пастрмка не се утврдени вирусна 

хеморагична септикемија и инфективна хематопоезна некроза. 

7. Од добиените резултати од истражувањето може да се заклучи дека месото од 

македонска и охридска пастрмка од аквакултурно производство има висока 

хранлива вредност и е безбедно за консумирање. Високата хранлива вредност на 

месото од двата вида риби се должи на хемискиот и маснокиселинскиот состав, 

пред сè поради поголемата содржина на мононезаситени и полинезаситени масни 

киселини во однос на заситените, како и поради содржината на есенцијални масни 

киселини, а пред сè на содржината на омега-3 масната киселина.  

8. Имајќи го во предвид фактот дека двата вида пастрмки се одгледувани во иста 

рибарска фарма, под исти амбиентални услови и исхрана, разликите кои се 

утврдени при компаративната анализа на примероците од македонска и охридска 

пастрмка,  се должат на нивните генетски предиспозиции. 

 

 

Кога сме жедни сигурно нема да погрешиме ако избереме вода, а ако сме гладни, 

сигурно нема да погрешиме доколку избереме месо од риба 
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Слика 6. Улов на македонска и охридска пастрмка 
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Слика 7. Егзентерација на внатрешните органи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика  8.  Означување на примероците од макeдонска и охридска пастрмка 
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Слика 9.  Подготовка на примероците на македонска и охридска пастрмка за анализа 

на хемиски состав 
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Прилог 2. АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК: Употреба на риба во исхраната 

 

Анкетен прашалник:  Возраст  

o 10 – 15 

o 16 – 20 

o 21- 27  

o 28 – 33 

o 34 – 39 

o Над 40 години 

Пол 

o М 

o Ж 

 

1. Колку често користите месо од риба во Вашата исхрана: 

o Еднаш неделно 

o Два до трипати неделно 

o Еднаш месечно 

o Двапати месечно 

o Ретко 

o Никогаш 

 

2. Кој вид на риба го користите во Вашата исхрана? 

o Пастрмка 

o Крап 

o Амур 

o Ослич 

o Лосос 

o Туна  

o Харинга 

o Скуша 

o Друга  

  

3. Кој фактор е пресуден при изборот на риба за Ваша исхрана? 

o Квалитетот 

o Цената 
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Прилог 3.  Класификација на масни киселини                                                                         

Заситени масни киселини 

структура назив 

 

C14:0 

 

Миристинска киселина (тетрадеканска) 

 

C16:0 

 

Палмитинска киселина (хексадеканска) 

 

C18:0 

 

Стеаринска киселина ( октадеканска) 

 

C20:0 

 

Арахидска киселина ( еикозаноидна) 

 

C21:0 

 

Хенеикозаноична киселина 

 

Мононезаситени масни киселини 

 

Полинезаситени масни киселини 

 

структура назив 

 

C16:1n7 

 

Палмитолеинска киселина 

 

C18:1n9c 

 

Олеинска киселина 

 

C22:1n9 

 

Еручна киселина 

структура назив 

 

C18:2n6c 

 

Линолна киселина    (n-6) 

 

C18:3n3 
 

α линоленска киселина (n-3) 

 

C20:3n6 

 

Еикозатриенска киселина (n-6) 

 

C20:5n3 

 

Еикозапентаеноична киселина ( n-3 EPA) 

 

C22:6n3 

 

 

Докозахексаеноична киселина (n-3 DHA) 


