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1. АПСТРАКТ 

 

Млекото и млечните производи се многу важни за здравјето на луѓето, благодарение на 

хранливата вредност на млекото, малите деца се главни консументи на млеко, но и 

возрасните се доста големи консументи на млеко и неговите производи, кај нас во просек 

околу 175 кг. млеко и млечни производи се консумираат по лице годишно. 

Бидејќи истражувањата за квалитетот на свежото кравјо млеко се дефицитарни во нашата 

земја, ова истражување има за цел да го идентификува квалитетот на свежото кравјо 

млеко низ целата земја, вклучително и голем број од преку 100 фарми за производство на 

свежо млеко. На овој начин ќе добиете резултати за физичко-хемискиот состав или 

хранливите макронутриенти како што се: мастите, лактозата и протеините, како и 

минералниот состав на млекото, особено минералите како: Ca, Na, Mg, K, P, Fe, итн. 

Од анализата на првите 10 примероци свежо млеко, добивме доста интересни резултати, 

каде макронутриентниот состав на млекото е богат со 3,6% масти, 3,74% лактоза и 3,32% 

протеини. Додека од составот на микронутриенти имаме учество на P (1672,1 mg/l), K 

(1287,19 mg/l), Ca (932,79 mg/l), Na (481,98 mg/l), Mg (81,96 mg/l) , Zn (4,908 mg/l), Fe 

(1,464 mg/l), Cu (0,95 mg/l) и Mn (0,065 mg/l). 

Познавајќи го составот на свежото кравјо млеко, но и нутритивните потреби за микро и 

макронутриенти на луѓето на крајот од ова истражување, ќе можеме да создадеме и 

реконструираме различни модели на човечка исхрана во однос на недостатоците преку 

статистичко и математичко моделирање. 
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2. ВОВЕД 

 

Млекото е една од најкомплетните намирници во природата [1]. Млекото содржи многу 

хранливи материи особено за новородените деца, исто така е богато со ензими, заштитни 

средства, минерали итн. [2]. Вообичаено, млекото и млечните производи се составен дел 

од човечката исхрана во многу различни земји во светот, обезбедувајќи 30% од 

протеините и липидите во исхраната, како и 80% од калциумот во исхраната [3]. 

Млекото е главен извор на диетална енергија, протеини и масти, придонесувајќи во просек 

134 kcal енергија/жител дневно, 8 g протеини/жител дневно и 7,3 g масти/жител дневно во 

2009 година. кравјо, биволско, козјо и овчо млеко заедно со калориските вредности е 

прикажано во табела 1. 

Табела 1. Состав на човечко, кравјо, биволско, козјо и овчо млеко (на 100 g млеко)* [4]. 

Проксимати Човечки Крава Бафало Коза Овци 

 Просечна Просечна Опсег Просечна Опсег Просечна Опсег Просечна Опсег 

Енергија (kJ) 291 262 247-274 412 296-495 270 243-289 420 388-451 

Енергија (kcal) 70 62 59-66 99 71-118 66 58-74 100 93-108 

Вода (g) 87.5 87.8 87.3-88.1 83.2 82.3-84.0 87.7 86.4-89.0 82.1 80.7-83.0 

Вкупен протеин (g) 1.0 3.3 3.2-3.4 4.0 2.7-4.6 3.4 2.9-3.8 5.6 5.4-6.0 

Вкупни масти (g) 4.4 3.3 3.1-3.3 7.5 5.3-9.0 3.9 3.3-4.5 6.4 5.8-7.0 

Лактоза (g) 6.9 4.7 4.5-5.1 4.4 3.2-4.9 4.4 4.2-4.5 5.1 4.5-5.4 

Пепел 0.2 0.7 0.7-0.7 0.8 0.7-0.8 0.8 0.8-0.8 0.9 0.9-1.0 
 

Многу млечни производи моментално се збогатени со калциум за да се спречи 

остеопороза [5]. Земјите од Европската унија (ЕУ-27) се најголеми производители на 

кравјо млеко, оставајќи ги зад себе САД и Индија [6]. 

Светското производство на млеко (околу 81% кравјо млеко, 15% млеко од бивол и 4% за 

козјо, овчо и камилско млеко заедно) се зголеми за 1,1% на околу 887 Mt во 2021 година, 

првенствено поттикнато од проширувањето на производството во Индија и Пакистан. 

Најголем дел од млечното производство се троши во форма на свежи млечни производи, 

кои се непреработени или само малку преработени (т.е. пастеризирани или ферментирани) 
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и нивниот удел во светската потрошувачка се очекува да се зголеми во текот на следната 

деценија (слика 1). 

 

Слика 1. Потрошувачка по глава на жител на преработени и свежи млечни производи во 

млечни цврсти материи [7]. 

Забелешка: Млечните материи се пресметуваат со додавање на количината на масни и безмасни цврсти 

материи за секој производ; Преработените млечни производи вклучуваат путер, сирење, обезмастено 

млеко во прав и полномасно млеко во прав. 

Во 2020 година во Косово, млечните крави претставуваат 51% од вкупниот број говеда. 

Од вкупната употреба, 80% е домашно производство, а остатокот е покриен со увоз. 

Вкупното производство на млеко во 2020 година изнесува 281 илјади тони. 

Потрошувачката по глава на жител била 170 кг годишно, што значи дека едно лице троши 

околу 0,5 кг дневно, вклучувајќи го млекото и неговите производи. 

Табела 2. Биланс на набавка на млеко и производи од кравјо млеко во Косово во текот на 

годините 2018-2020 година [8]. 

 Единица 2018 2019 2020 

Млечна крава  132,474 131,939 133,916 

Производство на млеко t 277,599 277,138 281,960 

Увозот t 70,596 76,139 71,129 

Извоз t 572 866 984 

Степен на самодоволност % 79.9 78.6 80.1 
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Во развиените земји, млекото и млечните производи обезбедуваат минерални и липидни 

фракции за здравјето на луѓето. Подобрувањето на нутритивниот квалитет на млекото е 

главна грижа за производителите, преработувачите и потрошувачите [9]. Вид, раса, 

индивидуално животно, добиточна храна, фаза на лактација и здравје на вимето се некои 

од факторите кои влијаат на содржината на минерали во млекото [10].  

Можна е модификација на минерали за многу минерали во овој момент, но тие зависат 

многу од генетските фактори и управувањето со животната средина [11]. Исто така, овие 

фактори во комбинација со зголемувањето на урбаното загадување и земјоделските 

емисии се некои од причините што млекото и неговите производи може да содржат 

токсични хемиски загадувачи. [12].  

Доколку имаме зголемување на концентрацијата на микронутриенти (минерали и 

витамини) во млекото и серумот на млечните крави, тоа е од особено значење за здравјето 

на животните и потрошувачите кои ги консумираат овие производи. Сепак, потребно е 

подобро разбирање на генетиката за да се има подобра практична количина на содржината 

на микронутриенти [13]. Формата на минералните соединенија е важна бидејќи ја 

одредува нивната апсорпција во цревата и нивната биолошка употреба [14].  

Солта на млекото сочинува мал дел од млекото (8-9 g·L-1); оваа содржина се однесува на: 

калциум, магнезиум, натриум и калиум за главните катјони и неоргански фосфати, додека 

цитрат и хлорид се претставени за главните анјони [15]. Но, човечката изложеност на 

тешки метали преку млекото има влијание врз безбедноста на храната, иако некои метали 

како што се цинкот и хромот во мали количини се од суштинско значење, доколку се 

присутни во големи количини може да предизвикаат токсични здравствени ефекти кај 

луѓето и животните. [16]. 

Елементите во млекото може да се класифицираат како минерали и токсични елементи, 

каде што концентрацијата на минералите во млекото и неговите производи е проценка на 

квалитетот, додека токсичните елементи претставуваат ризици за јавното здравје [17]. 

Затоа, преку нови модели или подобрување на постоечките модели, можеме да ги 
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споредиме нутритивните вредности кои доаѓаат од млекото споредувајќи ги со 

нутритивните вредности што ги добиваме од друга храна. [18].  

Конзумирањето млеко ни носи многу придобивки [19]. Се препорачува исхрана богата со 

млечни производи за да се намали инциденцата на остеопоротични фрактури [20]. 

Доколку се консумира според претходните препораки, млекото и неговите деривати 

придонесуваат за внесување на микро и макронутриенти неопходни за исхраната, особено 

за возрасната група на деца кога се во период на раст на коските. [21]. Така, млекото е 

хемиски комплексен биофлуид богат со хранлива вредност [22]. Нискиот внес на калциум 

се смета за можен ризик за идни фрактури што може да се појават [23].  

Посебна улога има и консумацијата на калциум во некои метаболички процеси како што 

се: коагулација на крв, мускулни контракции итн. [24]. Додека содржината на минерали и 

витамини во овие млека е претставена во Табела 3, вредностите за мајчиното млеко се 

вклучени во овие табели за споредба.
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Табела 3. Витамински и минерален состав на човечко, кравјо, биволско, козјо и овчо млеко (на 100 g млеко)* [4]. 

 Човечки Крава Бафало Коза Овци Дневен RDI1 

 Просечна Просечна Опсег Просечна Опсег Просечна Опсег Просечна Опсег За деца 1-3 год 

Минерали           

Калциум (mg) 32 112 91-120 191 147-220 118 100-134 190 170-207 500 mg 

Железо (mg) Tr 0.1 Tr-0.2 0.2 - 0.3 Tr-0.6 0.1 Tr-0.1 5 mg (12% биорасположивост) 

Магнезиум (mg) 3 11 10-11 12 2-16 14 13-14 18 - 60 mg 

Фосфор (mg) 14 91 84-95 185 102-293 100.4 90-111 144 123-158 - 

Калиум (mg) 51 145 132-155 112 - 202 117-228 148 120-187 - 

Натриум (mg) 17 42 38-45 47 - 44 32-50 39 30-44 - 

Цинк (mg) 0.2 0.4 0.3-0.4 0.5 - 0.3 0.1-0.5 0.6 0.5-0.7 4,1 mg (умерена биорасположивост) 

Бакар (mg) 0.1 Tr Tr-Tr - - Tr Tr-0.1 0.1 0.1-0.1 - 

Селен (µg) 1.8 1.8 1.0-3.7 - - 1.1 0.7-1.4 1.7 - 17 µg 

Манган (µg) - 8 4-10 - - 18 Tr-18 18 Tr-18  

Витамини           

Ретинол (µg) 60 35 29-45 69 - 45 35-56 64 44-83 - 

Каротин (µg) 7 16 7-23 - - 13 Tr-182 Tr - - 

Витамин A (µg RE) 61 37 30-46 69 - 48 30-74 64 - Средно барање: 400 µg RE 

Витамин E (mg) 0.08 0.08 0.07-0.08 0.19 0.19-2.0 0.05 0.03-0.07 0.11 0.11-0.11 - 

Тиамин (mg) 0.01 0.04 0.02-0.04 0.05 - 0.06 0.03-0.09 0.07 0.07-0.08 0.5 mg 

Рибофлавин (mg) B2 0.04 0.20 0.17-0.20 0.11 - 0.13 0.04-0.18 0.34 0.32-0.36 0.5 mg 

Ниацин (mg) 0.18 0.13 0.09-0.20 0.17 - 0.24 0.10-0.30 0.41 0.40-0.42 6*mg 

Витамин B6 (mg) - 0.04 0.03-0.06 0.33 - 0.05 0.05-0.06 0.07 0.06-0.08 0.5 mg 

Фолат (µg) 5.0 8.5 5.0-8.0 0.6 - 1.0 Tr-1.0 6.0 5.0-7.0 150 µg 

Биотин (µg) - 2.0 1.4-2.5 13.0 - 2.5 2.0-3.0 2.5 2.5-2.5 8.0 µg 

Витамин B12 (µg) 0.05 0.51 0.25-0.90 0.40 - 0.07 0.04-0.10 0.66 0.60-0.71 0.9 µg 

Витамин C (mg) 5.0 1.0 0.0-2.0 2.5 - 1.1 1.0-1.3 4.6 4.2-5.0 30 mg 

Витамин D (µg) 0.1 0.2 0.1-0.3 - - 0.1 0.1-0.1 0.2 0.2-0.2 5 µg 
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* Бројот на податочни точки варираше. Празни места покажуваат дека нема достапни 

податоци. Видете ја фуснотата на Табела 3 за извори на податоци. 1 Препорачани вредности за 

внес на хранливи материи од ФАО и СЗО, 2002 година. 2 Иако некои трудови, на пр. Парк и сор. 

(2007), велат дека козите го конвертираат целиот β-каротен во витамин А, што резултира со тоа 

што козјото млеко е побело од говедското млеко, некои од горенаведените бази на податоци 

објавија вредности за β-каротен во козјото млеко. RE: еквиваленти на ретинол во μg = μg ретинол 

+ 1/6 μg β-каротен + 1/12 μg други провитамин А каротеноиди; Тр: траги. 

Рамнотежата на коскената маса во телото е резултат на внесот на минерални 

елементи и особено Ca во организмот од исхраната [25]. Недостатокот на коскена 

маса кај луѓето може да зависи од многу фактори како што се: исхрана, возраст, 

пол, физичка активност, пушење, внесување на Ca, витамин Д, протеини итн [26]. 

Моделирањето на стандардизирани диети во однос на нутритивните вредности, 

макро и микро минералите многу помага за добро здравје [27].  

Како макроминерали доста значајни за човековиот организам кои се добиваат од 

исхраната се: калциумот, фосфорот, калиумот, натриумот и магнезиумот, додека 

микроелементите вклучуваат: јод, сулфур, цинк, железо, хлор, кобалт, бакар, 

манган, молибден, и селен [28]. Исхраната има големо влијание врз здравјето на 

луѓето и е директно поврзана со некои болести [29]. Многу е важно да се моделира 

диета која може да создаде негативен биланс на внесот на енергија, но од друга 

страна да создаде позитивни ефекти врз здравјето на организмот [30].  

Во многу студии е направена врска помеѓу внесот на храна и физичката активност, 

фаворизирајќи ги луѓето со добро здравје кои се занимаваат со различни спортови 

како што се ловците [31]. Додека во многу истражувања овошјето и зеленчукот се 

претставени како комплетна храна со хранлива вредност која доколку се консумира 

носи позитивни ефекти за организмот [32]. 

Исто така, ограничувањата во исхраната на внесот или недостатокот на внесување 

на есенцијални амино киселини може да имаат ефекти врз здравјето на луѓето [33]. 

Употребата на функционална и модифицирана храна се смета за подобрување на 

исхраната со храна од многу истражувачи [34]. Додека голем дел од истражувачите 

сметаат дека исхраната богата со пробиотски микроорганизми е суштинска храна за 

здравјето на населението [35]. 
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3.  ПЛАН И МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА 

3.1 МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
 

Ќе се земаат мостри млеко директно од 105 фарми во седумте региони на Косово 

(регионот Приштина, Митровица, Пеќ, Призрен, Феризај, Гњилане и Ѓаковица), ќе 

бидат земени по 15 мостри од секој регион. Мострите ќе се земаат во големи фарми 

со повеќе од 10 молзни крави, млекото се зема во стерилен сад за земање 

примероци од 500 ml, примероците за време на транспортот до лабораториска 

анализа се чуваат во фрижидер за земање примероци на температура од 5-8 ⁰C, 

целиот процес на земање мостри и нивниот транспорт се врши врз основа на 

стандардот ISO 707:2008 [36, 39, 44]. 

Првите 10 примероци беа земени и анализирани, примерок М1 - Општина 

Скендерај, мостри М2, М3, М4 - Општина Истог, примероци М5, М6, М7, М10 - 

Општина Пеќ и примероци М8, М9 во општина Деќан се претставено на слика 

1.

 

Слика 1. Локација на примероците прикажани на картата. 

 

Следниве уреди/процедури беа користени за анализа на примероците: 

 

- Kjeldahl апарат за одредување на азот и протеини, 

- Гербер апарат за одредување маснотии, 

- Апарат MB 90 и MB 120 за одредување на влага и сува маса, 
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- Hygropalm апарат за одредување на aw, 

- Density 2go уред за одредување на густина, 

- Апарат за рН мерач за одредување на рН, 

- Апарат за спроводливост за одредување на спроводливост, 

- Лактоскан апарат за одредување на лактоза, додадена вода и сл., 

- Термометар - температура, 

- титрација - киселост, 

- Гравиметрија - пепел итн. 

- Микробранова печка за подготовка (разградување) на примероци за 

анализа на минерални елементи (етос пресвртница), 

-Апарати- Микробранова плазма атомска емисиона спектроскопија 

(MP-AES) Agilent Technologies 4200, за детекција на минерални елементи. 

Сите анализи се направени во лабораториите на Факултетот за агробизнис - 

Универзитетот во Пеќ и во Земјоделскиот институт на Косово во Пеќ според 

стандардите поставени за секој параметар [37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]. 

 

Моделирањето на човечката природа ќе биде создадено со помош на 

експериментални резултати и правење споредби со создадени од: ЦДЦ и 

Национално истражување за здравствени и нутриционистички испитувања 

(NHANES), американско Министерство за здравство Човечки услуги: Национален 

институт за здравје (NIH), Национален институт за рак (NCI) ), Организација за 

храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО), Американско друштво за 

работа (ASN), OXFORD ACADEMIC, Европски систем за храна (SUSFANS) [45, 

46, 47, 48, 49, 50] 

 

Оригиналните податоци ќе бидат анализирани со помош на описни и 

инференцијални статистички пристапи. Статистичкиот пакет за општествени науки 

(SPSS) ќе се користи за кодирање и анализа на податоците собрани преку 

експерименти. Ќе се користат и применуваат различни статистички методи, 

пристапи и алатки за тестирање на хипотезите на студијата и истражувачките 

прашања. Ќе се врши еднонасочна Анова, Независен примерок т-тест и друга 

описна статистика. Додека делот на мапите на ниво на земја ќе се врши со 

софтверот Google Earth Pro и ArcGIS.
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       4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

Од табела 1: Средната вредност на рН, од сите примероци е (6,9), стандардната 

девијација е (0,095). Просечната вредност на густината од сите примероци е (1,0311 

g/cm3), стандардната девијација е (0,003). Просечната вредност на киселоста од сите 

примероци е (6,52 SH°), стандардната девијација е (0,315). Просечната вредност на 

маснотиите од сите примероци е (3,63%), стандардната девијација е (0,666). 

Просечната вредност на лактозата од сите примероци е (3,741%), стандардната 

девијација е (0,300). 

Просечната вредност на протеините од сите примероци е (3,32%), стандардната 

девијација е (0,391). Средната вредност на SNF од сите примероци е (8,738%), 

стандардната девијација е (0,390). Средната вредност на Aw од сите примероци е (0,92 

aw), стандардната девијација е (0,013). Просечната вредност на FP од сите примероци е 

(-0,32 °C), стандардната девијација е (0,039). Просечната вредност на спроводливоста 

од сите примероци е (4,71 mS), стандардната девијација е (0,534). 

Средната вредност на TDS од сите примероци е (3,02 ppt), стандардната девијација е 

(0,198). Средната вредност на сол од сите примероци е (2,30 ppt), стандардната 

девијација е (0,174). Средната вредност на OrP од сите примероци е (7,81 mV), 

стандардната девијација е (2,580). Средната вредност на пепелта од сите примероци е 

(0,748%), стандардната девијација е (0,048). 

Од табела 2: Просечната вредност на Ca од сите примероци е (932,79 mg/l), 

стандардната девијација е (62,69). Просечната вредност на К од сите примероци е 

(1287,19 mg/l), стандардната девијација е (74,03). Просечната вредност на Mg од сите 

примероци е (81,96 mg/l), стандардната девијација е (6,663). Просечната вредност на 

Na од сите примероци е (481,98 mg/l), стандардната девијација е (111,24). Просечната 

вредност на P од сите примероци е (1672,1 mg/l), стандардната девијација е (139,99). 

Просечната вредност на Fe од сите примероци е (1,464 mg/l), стандардната девијација е 

(0,795). Средната вредност на Zn од сите примероци е (4,908 mg/l), стандардната 

девијација е (1,452). Средната вредност на Cu од сите примероци е (0,95 mg/l), 

стандардната девијација е (0,783). Просечната вредност на Mn од сите примероци е 

(0,065 mg/l), стандардната девијација е (0,011). Додека минералните елементи како што 

се: B, Cd и Pb не беа откриени на нивоата на детекција на ppm. 
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Во табела 1 е даден физичко-хемискиот состав на примероци од свежо кравјо млеко, примерок М1 - општина Скендерај, примероци 

М2, М3, М4 - општина Истог, примероци М5, М6, М7, М10 - општина Пеќ и примероци М8, М9 во општина Деќан. 

Табела 1. Физичко-хемиски параметри во свежото кравјо млеко. 

 STDEV- Стандардната девијација ја мери дисперзијата или варијацијата на вредностите на променливата околу нејзината средна вредност (аритметичка средина). 

*SNF- цврсти материи-без масти; Aw- водена активност; FP- точка на замрзнување; TDS- Вкупно растворени цврсти материи; OrP- Потенцијал за редукција на оксидација; (ppt)- 
дел на билион; (mV)- миливолти. 

 

Параметри 

(Единици) 

Температура  

(°C) 

pH Густина 

(g/cm3) 

Киселост 

(°SH) 

Масти 

(%) 

Лактоза 

(%) 

Протеини 

(%) 

SNF 

(%) 

Aw FP 

(°C) 

Спроводливост 

(mS) 

TDS 

(ppt) 

Солта 

(ppt) 

OrP 

(mV) 

Пепел 

(%) 

Примероци                

M1 15-20 6.81 1.0312 6.2 4.4 3.66 3.6 9.05 0.94 -0.31 4.52 2.98 2.26 10.7 0.72 

M2 15-20 6.95 1.0238 7.1 4.2 3.88 3.3 8.35 0.92 -0.27 5.19 3.41 2.58 8.8 0.73 

M3 15-20 6.90 1.0330 6.3 3.2 3.70 2.9 8.93 0.93 -0.36 4.60 3.02 2.28 6.3 0.79 

M4 15-20 6.81 1.0320 6.4 2.6 3.98 2.8 8.74 0.92 -0.34 4.70 3.1 2.33 7.0 0.75 

M5 15-20 6.92 1.0324 6.6 3.4 3.99 3.9 8.71 0.91 -0.35 4.00 2.67 1.99 5.1 0.72 

M6 15-20 6.92 1.0328 6.6 3.5 3.22 2.8 9.18 0.90 -0.27 4.42 2.90 2.19 5.9 0.67 

M7 15-20 7.13 1.0277 6.1 3.2 3.90 3.6 8.68 0.91 -0.28 5.95 3.2 2.5 12.4 0.79 

M8 15-20 6.89 1.0333 6.8 4.8 3.21 3.7 8.13 0.91 -0.38 4.40 2.95 2.21 6.2 0.72 

M9 15-20 6.91 1.0329 6.3 3.2 3.85 3.2 8.82 0.92 -0.35 4.48 2.92 2.26 5.3 0.75 

M10 15-20 6.80 1.0325 6.8 3.8 4.02 3.4 8.79 0.94 -0.34 4.85 3.12 2.49 10.4 0.84 

Просечна 

STDEV 

 6.904 

0.095 

 

1.0311 

0.003 

 

6.52 

0.315 

 

3.63 

0.666 

 

3.741 

0.300 

 

3.32 

0.391 

 

8.738 

0.309 

 

0.92 

0.013 

 

-0.32 

0.039 

 

4.71 

0.534 

 

3.02 

0.198 

 

2.30 

0.174 

 

7.81 

2.580 

 

0.748 

0.048 
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Во табела 2 е даден минералниот состав на мострите од свежо кравјо млеко, мостра М1 - Општина Скендерај, мострите М2, М3, М4 - 

Општина Истог, мострите М5, М6, М7, М10 - Општина Пеќ и примерокот М8. М9 во општина Деќан. 

Табела 2. Минерален состав на свежо кравјо млеко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

STDEV- Стандардната девијација ја мери дисперзијата или варијацијата на вредностите на променливата околу нејзината средна вредност (аритметичка средина). 

 

Минерални елементи  

(Единици) 

Ca 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

P 

(mg/l) 

Fe 

(mg/l) 

Zn 

(mg/l) 

Cu 

(mg/l) 

Mn 

(mg/l) 

B 

(mg/l) 

Cd 

(mg/l) 

Pb 

(mg/l) 

Примероци             

M1 903.0 1407.7 88.4 483.8 1761.2 2.94 2.91 2.67 0.07 n.d n.d n.d 

M2 833.6 1228.3 85.9 673.3 1435.1 0.97 5.51 1.71 0.08 n.d n.d n.d 

M3 1008.0 1345.5 89.7 421.5 1933.9 1.08 3.20 1.40 0.08 n.d n.d n.d 

M4 846.6 1311.6 79.4 405.7 1596.4 0.91 2.96 0.95 0.06 n.d n.d n.d 

M5 997.4 1263.1 83.9 462.9 1669.8 1.20 4.85 0.83 0.06 n.d n.d n.d 

M6 931.4 1245.5 83.4 591.5 1622.5 1.51 7.26 0.57 0.06 n.d n.d n.d 

M7 890.2 1138.1 76.1 615.4 1590.1 2.92 6.02 0.58 0.06 n.d n.d n.d 

M8 960.2 1323.7 86.8 455.3 1833.0 1.15 5.79 0.21 0.08 n.d n.d n.d 

M9 996.1 1283.2 78.1 388.9 1619.3 1.16 5.49 0.48 0.05 n.d n.d n.d 

M10 961.4 1325.2 67.9 321.5 1659.7 0.80 5.09 0.10 0.05 n.d n.d n.d 

Просечна  

STDEV 

932.79 

62.69 

 

1287.19 

74.03 

 

81.96 

6.663 

 

481.98 

111.24 

 

1672.1 

139.99 

 

1.464 

0.795 

 

4.908 

1.452 

 

0.95 

0.783 

 

0.065 

0.011 
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Од добиените резултати (табела 2) за минералниот состав на свежото кравјо млеко, можеме да направиме споредби и модели за 

количеството на минерали што може да се земат во исхраната на човекот од свежото кравјо млеко, споредувајќи ги со различни 

модели кои се претставени во табела 3. 

Табела 3. Споредба на минералниот состав на млекото. 

*FAO (2013). Milk and dairy products in human nutrition. 

STDEV- Стандардната девијација ја мери дисперзијата или варијацијата на вредностите на променливата околу нејзината средна вредност (аритметичка средина). 

 

 

 

 

Минерални елементи  

(Единици) 

Ca 

(mg/100g) 

K 

(mg/100g) 

Mg 

(mg/100g) 

Na 

(mg/100g) 

P 

(mg/100g) 

Fe 

(mg/100g) 

Zn 

(mg/100g) 

Cu 

(mg/100g) 

Mn 

(µg/100g) 

Примероци 

M1-M10 Косово 

         

Просечна  

 

FAO* 

93.27 

 

 

128.71 

 

 

8.19 

 

 

48.19 

 

 

167.21 

 

 

0.14 

 

0.49 

 

 

0.09 

 

 

6.5 

 

Просечна 112 145 11 42 91 0.1 0.2 0.1 8 

 

STDEV 

(M1-M10 Косово -FAO*) 

13.24 11.51 1.986 4.376 53.88 0.0282 0.2050 0.0070 1.060 
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Од табела 3: Просечните резултати добиени за минералниот состав на свежото 

кравјо млеко и препораките за просечното ниво на минерали од (ФАО) гледаме 

дека ако конзумираме 100 мл свежо млеко во исхраната на луѓето во Косово, 

можеме да добиеме микронутриенти како што се: Ca во вредност 93,27 (mg/100 g), 

додека стандардната девијација во однос на препораката на ФАО е 13,24, K на 

вредност од 128,71 (mg/100 g), додека стандардната девијација во однос на 

препораката на ФАО е 11,51, Mg на вредност од 8,19 (mg /100g) додека 

стандардната девијација наспроти препораката на ФАО е 1,986. 

Што се однесува до Na во вредност од 48,19 (mg/100g), додека стандардното 

отстапување на препораката на ФАО е 42, до P во вредност од 167,21 (mg/100g), 

додека стандардното отстапување на препораката на ФАО е 53,88, до Fe во 

вредноста од 0,14 (mg/100g) додека стандардната девијација во однос на 

препораката на ФАО е 0,0282, за Zn во вредност добиваме 0,49 (mg/100g) додека 

стандардната девијација во однос на препораката на ФАО е 0,2050, за Cu во 

вредност 0,09 (mg/100g) додека стандардната девијација во однос на препораката на 

ФАО е 0,0070 , до Mn при вредност од 6,5 (µg/100g), додека стандардното 

отстапување од препораката на ФАО е 1,060. 
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5. ЗАКЛУЧОЦИ 

 

Од експерименталните анализи земени од примероците од свежото млеко, но и врз 

основа на научната литература, забележуваме доста интересни разлики меѓу кои и 

физичко-хемискиот состав но и минералните елементи во свежото кравјо млеко. 

Генерално, составот на масти, протеини и лактоза е ист како и другите 

истражувања за свежото млеко. Додека содржината на Ca и K се претставени со 

вредности помали од просечните вредности препорачани од ФАО за составот на 

млекото, додека содржината на Na, P, Zn, Fe, Mn и Cu се претставени со речиси 

исти вредности. 

На тој начин што минералните елементи како Ca и K, но и други елементи кои 

можат да бидат во помали или повисоки вредности во споредба со препораките од 

организации или институции кои се занимаваат со здравјето на луѓето, тогаш треба 

да се направи моделирање на синџирот на производството на млеко. 

Почнувајќи од расата на животните, околината каде што се градат фармите, 

составувањето на дажбата за добиточна храна па се до можноста за додавање 

минерали како адитиви-додатоци на пакуваниот млечен производ и на овој начин 

овозможуваме збогатување на млекото. со вредности различни макро и микро 

хранливи материи. Во моментот кога ќе ги имаме резултатите од сите примероци 

на свежо кравјо млеко, ќе можеме да создадеме модели на исхрана со храна врз 

основа на експерименталните податоци. 
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