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КРАТАК САДРЖАЈ 

 

 

 

У данашње време, употреба традиционалних производа је све већа. У Србији су 

оскудни подаци о карактеризацији и дефинисању нутритивног профила млека кобиле, као и о 

његовој примени и благотворном утицају на здравље људи. Према хемијском саставу, млека 

кобиле и магарице су најсличнија хуманом млеку, а значајно се разликују од крављег, 

овчијег и козијег млека. Циљ истраживања у оквиру овог дипломског рада био је да се 

одреди хемијски састав, као и хигијенска исправност појединачних узорака млека кобиле 

добијених ручном мужом са ергеле ,,Келебија”. Од кобиле липицанске расе, која је у петом 

месецу лактације, узета су два појединачна узорка, из леве и десне сисе, у циљу добијања 

што тачнијих резултата. Одређивање хемијског састава млека вршено је методом 

инфрацрвене спектрофотометрије, а бројање соматских ћелија методом проточне 

цитометрије, уз помоћ комбинованог апарата CombiFoss. Одређивање укупног броја 

бактерија у млеку вршено је методом проточне цитометрије на апарату BactoScan. Просечни 

садржај суве материје у млеку кобиле износио је 8,94%. Просечни садржај масти био је 

0,63%, протеина 1,60% и лактозе 7,12%. Добијена вредност за укупан број бактерија била је 5 

cfu/mL, док је просечан број соматских ћелија износио 17,5/mL. Између два појединачна 

узорка млека кобиле, узетих у истој количини, није било значајне разлике што се тиче 

резултата хемијског састава и укупног броја бактерија, док је у случају резултата броја 

соматских ћелија вредност коефицијента варијације износила 40,5. Добијени резултати 

укупног броја бактерија у млеку кобиле задовољавају захтеве Правилника о квалитету 

сировог млека и европске регулативе EC 853/2004. 
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SUMMARY 

 

 

 

CHEMICAL COMPOSITION AND SAFETY OF MARE'S MILK 

 

 

Nowadays, the use of traditional products is оn the rise. In Serbia, there is little to no data on 

the characterization and definition of the nutritional profile of mare's milk, as well as on its usage 

and beneficial effect on human health. Regarding chemical composition, the milk of mares and 

donkeys are most similar to human milk, but they significantly deffer from cow's, sheep's and goat's 

milk. This research paper has aimed to determine the chemical composition, as well as safety in the 

terms of hygiene of individual samples of mare's milk acquired by hand milking techniques at the 

haras ,,Kelebija”. Two individual samples were taken from the Lipizzaner mare, which is in the fifth 

month of lactation, from the left and right teat, in order to obtain the most accurate results. The 

chemical composition of raw mare's milk has been determined by the method of infrared 

spectrophotometry, while the somatic cell count has been determined by the method of flow 

cytometry, using the CombiFoss device. Total bacteria count in raw mare's milk has been 

determined by flow cytometry using the BactoScan device. The average percent of dry matter 

content in mare's milk was 8.94%. The average fat, protein and lactose percentage contents were: 

0.63%, 1.60% and 7.12%, respectively. Total bacteria count was 5 cfu/mL, while the average 

number of somatic cells was 17.5/mL. The two individual samples of mare's milk, taken in the same 

amount, had not shown significant variations in terms of chemical composition and total bacteria 

count, while the coefficient of variation in the number of somatic cells was 40.5 between samples. 

The obtained results of the total number of bacteria in mare's milk complied with rules dictated by 

The quality of raw milk guideline and EU regulation EC 853/2004. 
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1.0. УВОД 

 

 

 

Сазнања о коришћењу кобиљег млека датирају из доба античке Грчке, од стране 

древних лекара Аристотела и Хипократа, а кобиље млеко се традиционално производи 

у Азијским земљама (Монголија, Русија, Кина, Пакистан и др.). У Кини је кобиље 

млеко употребљавано и до пре 3000 година, а назив који се често употребљавао је био 

,,божански нектар”. 

 Напитак који се добија ферментацијом кобиљег млека, кумис, користио се у 

лечењу пацијената оболелих од туберкулозе, а због свог пријатног укуса, и у данашњем 

добу се конзумира као напитак у свакодневном животу народа источних земаља. Кумис 

је напитак који настаје као резултат дејства млечне киселине и алкохолне 

ферментације, а има киселкасто-сладак укус и пенушаву, беличасту боју. Поред 

значајног медицинског утицаја на здравље дигестивног тракта код људи, кобиље млеко 

је нашло широку примену у дерматологији, као и у подизању опште одбрамбене 

способности организма. Благотворни утицај кобиљег млека се постиже конзумирањем 

млека у сировом облику, без претходне термичке обраде. 

 Млеко је веома сложеног хемијског састава. Садржи више стотина различитих 

састојака, које можемо поделити на протеине, масти, лактозу и минералне материје. 

Кобиље млеко спада у албуминске врсте млека, јер је однос протеина млечног серума и 

казеина кобиљег млека 1:1. С обзиром на то да је удео казеина пуно мањи од удела 

албумина и глобулина, кобиље млеко је лакше сварљиво. По овој особини је сличније 

људском и магарећем, него крављем млеку, те је олакшано усвајање есенцијалних 

аминокиселина. Висок удео лактозе даје кобиљем млеку карактеристично слаткаст 

укус, а због ове особине, олакшана је апсорпција калцијума, што је веома важно за 

правилан развој деце. Сува материја кобиљег млека је 10-15% нижа него код крављег, 
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због мањег учешћа протеина, масти и пепела. Кобиље млеко има веома малу количину 

млечне масти, уз повећано учешће нижих масних киселина и полунезасићених масних 

киселина. Ове карактеристике омогућавају синтезу есенцијалних омега-3 и омега-6 

масних киселина које су веома важне за правилно функционисање организма. 

 Кобиље млеко је богато је витаминима А, В1, В2, В12, С, К, Е, те минералима – 

гвожђем, калцијумом, фосфором, калијумом и другим. Минералне материје су сличне 

по саставу са саставом људског млека, а другачије спрам крављег – садржи двоструко 

мање витамина А, приближно исто витамина Е и В12, али и 6-7 пута више витамина С. 
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2.0.  ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

 

2.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЊА ЛИПИЦАНСКЕ РАСЕ 

 

 

Липицанери (нем. Lipizzaner, слов. Lipicanci) су светски позната раса словеначких 

коња, који су одгојени у крају Липица, Словенија. Раса је настала 1580. године у истоименом 

граду у тадашњој Хабзбуршкој монархији (https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-

konja/1138-lipicaner).  

Темељ овој раси дали су словенски крашки, шпански и наполитански, а касније и 

арапски коњи. Зна се да су на подручју Липице већ у римско доба узгајали снажне, брзе и 

издржљиве коње (https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner).  

 Први шпански коњи набављени су већ 1580. год., а потом су у 1581. год., 1582. год. и 

1584. год. купљени и коњи из Италије, који су били врло слични шпанским. Шпанске су 

коње куповали и касније. Посебно значајна је била куповина ждрепца Кордова (енг. Cordova) 

1701. год. Куповани су и немачки коњи (најпознатији је ждребац Лип (енг. Lipp)), те дански 

коњи, највише из краљевске ергеле Фредериксборг. Након тога су основане сопствене крвне 

линије које су се одржале и до данас: Плуто (енг. Pluto), Неаполитано (енг. Neapolitano), 

Конверзано (енг. Conversano), Маестозо (енг. Maestoso), Февори (енг. Favory). У Липицу је 

допремљено и више арапских коња, а сопствену крвну линију је обликовао 1816. год. 

купљени изворски арапски коњ Сиглав (енг. Siglavy) (https://veterina.info/konji/rase-konja/138-

konji/rase-konja/1138-lipicaner). 

Уз ових шест класичних линија липицанаца, обликованих у Липици, постоје још две: 

хрватска линија Тулипан (енг. Tulipan) и мађарска линија Инцитато (енг. Incitato). Ове две 

https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
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линије нису заступљене у Липици (https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-

konja/1138-lipicaner). 

 Једнаку важност као што је обликовање линија пастува придаје се и обликовању рода 

кобила. Свеукупно је обликовано 18 родова кобила, од чега је у Липици заступљено 15 

(https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner). 

 

 

Слика 1. Линије пастува и родови кобила липицанске расе (извор: оригинал)  

 

 По одгајивачким стандардима Међународног удружења одгајивача Липицанера 

(Lipizzan International Federation), Брисел, Белгија - липицански коњи могу бити регистровани 

у “Studbook”-у ако воде директно порекло од осам данас признатих линија пастува: 

Conversano, Favory, Incitato, Maestoso, Neapolitano, Pluto, Siglavy и Tulipan, затим липицански 

коњи који воде порекло од фамилија кобила (енг. ,,mare families“, тј. од родова женских 

плоткиња које су одгојене у традиционалном липицанском одгоју) и који се могу и данас лако 

https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
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препознати и екстерно су у типу расе Липицанер (https://veterina.info/konji/rase-konja/138-

konji/rase-konja/1138-lipicaner). 

 

Слика 2. Вођење матичне евиденције (извор: оригинал) 

 

 Облик тела липицанца је облика положеног четвороугла, а глава му је изразито сува 

са конвексном прочеоном линијом и лепо савијеним и високо насађеним вратом. Леђа су му 

дуга, врло широка и јака са кратким, широким спојем. Сапи су мишићаве, округле и дуге са 

високо насађеним репом. Има прилично широк и дубок грудни кош и заобљена ребра. 

Високом ходу погодује дуга лопатица и кратка подлактица (одлика шпанског коња). Ноге су 

му кошчате и јаке, а зглобови врло развијени и широки са чврстим тетивама и копитима. 

Снажна и густа структура одликује како гриву, тако и реп (https://veterina.info/konji/rase-

konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner). 

 Већина липицанаца има висину између 147cm и 157cm. Међутим, коњи узгајани да би 

били ближи оригиналном типу кочијашких коња су виши, приближно 165cm 

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

 Липицанци обично сазревају полако. Поред ретких једнобојних (обично беле или црне 

боје) примерака, већина липицанаца је сива. Као и сви сиви коњи, они имају црну кожу, 

https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
https://veterina.info/konji/rase-konja/138-konji/rase-konja/1138-lipicaner
https://en.wikipedia.org/wiki/Lipizzan
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тамне очи, а као одрасли коњи и белу длаку. Сиви коњи, укључујући липицанце, рађају се са 

пигментираним крзном - ждребад су обично дората или црна и постају светлији сваке године 

како се процес ,,сивења” одвија, с тим да је процес завршен између шесте и десете године 

старости. Липицани заправо нису прави бели коњи, али ово је уобичајена заблуда. Бели коњ 

је рођен као бели, и има непигментирану кожу (https://en.wikipedia.org/wiki/Lipizzan). 

   

Слика 3. Кобила и ждребе липицанске расе (извор: оригинал) 

 

 

 

2.2. ГРАЂА МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ КОБИЛЕ И ПРОДУКЦИЈА МЛЕКА 

 

 

Млечна жлезда кобиле састоји се од две половине међусобно одвојене жлебом. Свака 

половина се састоји од вимена и сисе. Одговорне за колострум, а касније и излучивање 

млека, јесу епителне ћелије које формирају алвеоле који су груписане у лобулусе; број ових 

ћелија се повећава заједно са периодом гестације и повећава екскреторну површину. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lipizzan
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Лобулуси су окружени миоепителним ћелијама, одговорним за избацивање секрета који се 

кроз канале испушта у млечни синус. Два до четири папиларна канала доводе млеко до 

заједничког отвора  на сиси. Сваки папиларни канал има свој засебан скуп лобулуса и 

млечних канала (Włodarczyk-Szydłowska и сар., 2005). 

 Количина излученог млека у првих дванаест недеља лактације је приближно 3% 

телесне тежине кобиле и у наставку се смањује на приближно 2% у наредних дванаест 

недеља, и код хладнокрвних и код топлокрвних раса (Włodarczyk-Szydłowska и сар., 2005). 

Лактација обично траје између пет до осам месеци и процена периода производње млека 

износи између 2000 и 3000 килограма по лактацији (Salamon и сар., 2009). Полурасне кобиле 

произведу око 10-12kg млека дневно, док расне кобиле дају 15-20kg, али ова количина може 

бити и до 29kg дневно (Oftedal и сар., 1983) што је веће од запремине млека која се може 

добити током ручне или механичке муже. Здраво ждребе конзумираће дневну количину 

млека од 10% до 25% од своје телесне тежине (Gibbs и сар., 1982; Oftedal и сар., 1983; Zicker, 

Lönnerdal, 1994), што за просечно ждребе од 45 кг износи 9-13l млека дневно (Paradis, 2003). 

Неопходно је да ждребе буде присутно у видокругу кобиле током касније производње млека, 

и да га прво оно добије, због блокаде окситоцина (Amirante и сар., 2004). 

 

 

 

2.3. ХЕМИЈСКИ САСТАВ КОБИЉЕГ МЛЕКА 

 

 

 Млеко је производ млечне жлезде добијен правилном и редовном мужом здравих, 

исправно храњених кобила, а да му при томе није ништа додато и одузето (Стојановић, 

Катић, 2011). Кобиље млеко је прва и једина храна за ждребе током 2-3 месеца након 

рођења. Раст и развој ждребета у овом периоду зависи од концентрације протеина, енергије и 

макро- и микроелемената у мајчином млеку (Pieszka, Kulisa, 2003; Pieszka и сар., 2004 b; 

Pieszka, Kulisa, 2005). Количина произведеног млека и његов састав зависе од фазе лактације, 

старости кобиле и врсте хране која се конзумира (Hoffman и сар., 1998; Markiewicz-Kęszycka и 

сар., 2015; Pieszka и сар., 2004a). 
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 Прво излучивање млечне жлезде је колострум, чији се садржај брзо промени у року од 

дванаест сати након рођења, нарочито ниво имуноглобулина опада брзо (Włodarczyk-

Szydłowska и сар., 2005). Прве три недеље након ждребљења је прелазни период, након чега 

се садржај млека стабилизује. Врхунац лактације је два месеца након ждребљења, понекад и 

неколико недеља касније (Oftedal и сар., 1983). 

 У првих неколико сати након порођаја, млечна жлезда производи колострум који је 

богатији у сувој материји, протеинима, мастима, витаминима и минералима (осим калцијума 

и фосфора), али сиромашнији лактозом од зрелог млека. Једна од главних биолошких 

предности колострума је присуство имуноглобулина, IgA, IgM и IgG и високи нивои 

неколико ензима, укључујући каталазу, липазу и протеиназу. Прелазак колострума у млеко 

се код кобиле догађа у року од 2 дана од порођаја (Linton, 1937; Mariani и сар., 1993). 

 Кобиље млеко карактерише висок садржај воде и низак садржај калорија. 

Концентрација компонената млека кобила варира током лактације. Током првих двадесет пет 

дана лактације, количина суве материје и протеина се смањује, након чега се састав 

стабилизује (Pagliarini и сар., 1993; Pecka и сар., 2012). На крају лактације количина 

протеина се благо смањује, док се количина суве материје и масти може повећати или остати 

иста. Количина лактозе током лактације може се повећати или остати иста (Oftedal и сар., 

1983). Просечан хемијски састав кобиљег млека приказан је у Табели 1. 

 

Табела 1. Просечан састав млека кобиле (Стојановић, Катић, 2011) 

 

Састојци 
Садржај 

(%) 

Вода 88,9 

Сува материја 11,1 

Маст 1,65 

Беланчевине 2,2 

Казеин 1,15 

Беланчевине млечног серума 1,05 

Лактоза 6,91 

Пепео 0,32 
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 Кобиље млеко и људско млеко су слични по садржају сирових протеина и лактозе. 

Ипак, количина масти је много већа у људском и крављем млеку (36,4 g/kg, односно 36,1 

g/kg). Поред тога, у кобиљем млеку има мање минералних соли у поређењу са крављим 

млеком (Clayes и сар., 2014; Malacarne и сар., 2002; Sheng, Fang, 2009). 

 

 

 

2.3.1. Вода 

 

 Највећи део млека чини вода и њен садржај варира од 86% до 89%. Вода се већим 

делом налази слободна, а мањим (2-4%) везана за беланчевине, масти и лактозу. У води су 

дисперговани остали састојци млека у виду правих и колоидних раствора или у виду 

суспензије или емулзије (Стојановић, Катић, 2011). 

 

 

2.3.2. Беланчевине млека 

 

 Беланчевине су главни састојак азотних једињења млека и оне чине 94-95% укупних 

азотних материја млека. Преосталих 5% чине високомолекуларни пептиди, аминокиселине, 

соли амонијака, уреа, мокраћна киселина, пурински деривати и нека друга једињења  

(Стојановић, Катић, 2011). 

 На основу услова за коагулацију и растворљивост у води и растворима соли 

беланчевине се деле на казеин и беланчевине млечног серума. После издвајања казеина у 

млечном серуму остају беланчевине млечног серума, албумини и глобулини. Албумини су 

нерастворљиви у полузасићеном раствору амонијум-сулфата, а растворљиви у води. 

Глобулини су нерастворљиви у води, а растворљиви у слабим растворима соли (1%NaCl) и 

таложе се полузасићеним раствором амонијум-сулфата (Стојановић, Катић, 2011). 

 Према пореклу, беланчевине се деле на беланчевине које се синтетишу у млечној 

жлезди и беланчевине пореклом из крви. У млечној жлезди синтетишу се казеин, 
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лакталбумин и лактоглобулин, а из крви у млеко прелазе серумалбумини и имуноглобулини 

(Стојановић, Катић, 2011). 

Концентрација протеина у кобиљем колоструму је веома висока, >150g/kg, одмах 

после порођаја (првенствено због високе концентрације имуноглобулина), али се брзо 

смањује на <40g/kg у року од 24 сата, а затим на <20g/kg након четврте недеље лактације 

(Linton, 1937; Mariani и сар., 1993). 

 Однос протеина сурутке у коњском млеку је 0,2:1 непосредно након порођаја и мења 

се на 1,2:1 током прве недеље лактације (Zicker, Lönnerdal, 1994). У крављем млеку садржај 

протеина опада током прва три месеца лактације, али се накнадно повећава (Fox, McSweeney, 

1998; Jenness, 1974b; Tsioulpas и сар., 2007). Након колостралног периода, укупан садржај 

протеина у кобиљем млеку (N% x 6.38, Neseni и сар., 1958) био је 1,7-3% (Bouwman, Van der 

Schee, 1978; Doreau и сар., 1990; Gibbs и сар., 1982; Kulisa, 1977, 1986; Minieri, Intrieri, 1970; 

Miraglia и сар., 1986; Neseni и сар., 1958; Smoczynsky, Tomczynski, 1982; Ullrey и сар., 1966). 

 Међу факторима који утичу на састав протеина кобиљег млека, стадијум лактације је 

најважнији. Садржај протеина у кобиљем млеку се смањује брзо до друге недеље лактације и 

наставља полако да пада до краја другог месеца (Bouwman, Van der Schee, 1978; Gibbs и сар., 

1982; Lukas и сар., 1972). Садржај протеина у млеку кобила смањио се када се енергетски 

садржај хране повећао  (Doreau и сар., 1990), што се разликује од ситуације са протеинима 

млека код преживара (Rimоnd, 1985). 
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Графикон 1. Садржај протеина млека код различитих врста (Jensen, 1995.) 

 

 

 

 

2.3.2.1. Казеин 

 

 Казеин је најважнија беланчевина млека и од свих азотних материја чини 78% до 85%. 

По својој структури је сложени калцијум-фосфогликопротеин и убраја се у групу 

термостабилних протеина. У састав казеина улази осамнаест аминокиселина, од којих су 

40,5% есенцијалне аминокиселине. Поред аминокиселина у састав казеина улазе фосфор, 

галактоза, сијалинска киселина и друге киселине. Главне фракције казеина су αs-казеин, β-

казеин, κ-казеин и γ-казеин. Од свих казеина највише има αs-казеина. У сировом млеку казеин 

се налази у облику малих колоидних честица које садрже око два пута више воде од своје 

масе, а називају се мицеле казеина. У малом проценту казеин се налази у облику слободних 

молекула мономера. Мицела казеина састоји се од протеина и минерала који се налазе у 

облику соли. Протеинску компоненту чине 94% казеини, остали део су минерали Ca, P, Na, K, 
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Mg и цитрат. Казеин је амфотерно једињење које утиче на пуферски капацитет млека 

(Стојановић, Катић, 2011). 

Казеин кобиљег млека састоји се углавном од једнаких количина αs-казеина и β-

казеина (Abd El-Salam и сар., 1992; Ochirkhuyag и сар., 2000). Пропорција κ-казеина у 

кобиљем млеку је нижа у поређењу са млеком преживара и у односу на људско млеко (Egito и 

сар., 2001). Мицеле казеина у кобиљем млеку су највеће у поређењу како са мицелама у 

људском, тако и у крављем млеку (Buchheim и сар., 1989). 

 

 

2.3.2.2. Беланчевине млечног серума 

 

 Беланчевине млечног серума чине беланчевине које остају у млечном серуму после 

издвајања казеина. То су компактни глобуларни протеини са већом количином есенцијалних 

аминокиселина у односу на казеин. У ове беланчевине спадају: α-лакталбумин, β-

лактоглобулин и албумини крвног серума и глобулина (Стојановић, Катић, 2011).  

Алфа-лакталбумин се синтетише у млечној жлезди. Значај ове албуминске 

компоненте је поред осталог у томе што она представља и саставни део неких фермената у 

млеку као што су лактоза синтетаза и пероксидаза (Стојановић, Катић, 2011).  

Бета-лактоглобулини се налазе у веома стабилном раствору у млеку. Албумини 

крвног серума из крви у млеко доспевају за време секреције млека. Код запаљенског процеса 

у млечној жлезди количина албумина крвног серума у млеку се повећава (Стојановић, 

Катић, 2011).  

 Глобулини су беланчевине које се таложе полунезасићеним раствором амонијум-

сулфата, нерастворљиви су у води а растворљиви у слабим растворима соли. У млеку се 

налазе у малим количинама, изузев у колоструму и код запаљења млечне жлезде. Према 

савременој класификацији глобулинска фракција састоји се из више имоноглобулина, и то: 

IgG, IgM и IgA (Стојановић, Катић, 2011).  

 Кобиљи колострум садржи више од 10% протеина, а готово 80% садржаја протеина су 

имуноглобулини (Deskur и сар., 1978; Intrieri, Minieri, 1970; Neseni и сар., 1958). Те 
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концентрације су брзо падале након ждребљења. Већина ждребади је рођена са 

агамаглобулинемијом или хипогамаглобулинемијом, а колострум са високим садржајем 

имуноглобулина је потребан ради стварања пасивног имунитета (Conti и сар., 1984; McGuire 

и сар., 1972, 1975). IgG је главни имуноглобулин кобиљег колострума, док је IgA главна 

форма која се јавља у кобиљем млеку (Widdowson, 1984). 

 

 

2.3.3. Млечна маст 

 

 Најваријабилнији састојак млека представља млечна маст и просечно износи 1,65% у 

кобиљем млеку (Стојановић, Катић, 2011). Поједине студије су показале да је садржај масти 

у кобиљем млеку веома низак, и да варира од 0% до 7,9% (Csapo и сар., 1995), али да може 

бити под утицајем животне средине и физиолошког стања (Doreau и сар., 1990; Doreau, 

1994). 

 

Графикон 2. Садржај масти у млеку према врсти (Jensen, 1995) 
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 Масти млека сачињавају просте и сложене масти. Просте масти имају претежно 

енергетску вредност у организму, а сложене масти имају претежно биолошку вредност. 

Просте масти представљају естре трохидроксилног алкохола глицерола и масних киселина. 

Од простих масти у млеку најзаступљенији су триглицериди (Стојановић, Катић, 2011). 

Млечна маст кобиљег млека мање је богата триглицеридима (око 80% укупних масти), него 

што је то случај са људским и крављим млеком (око 98% у обе врсте млека) (Pastukhova, 

Gerbeda, 1982; Doreau, Boulot, 1989; Jensen и сар., 1992). Биосинтеза млечне масти одвија се 

у ћелијама крви хидрирањем диоксиацетонфосфата и мањим делом из триглицерида или 

глицерола крвне плазме (Стојановић, Катић, 2011).  

 Масне киселине кратких и средње дугих ланаца настају у млечној жлезди из сирћетне 

и β-хидроксибутерне киселине. Више масне киселине не синтетишу се у ћелијама млечне 

жлезде него потичу из масти из хранива и путем крви у виду триглицерида и слободних 

масних киселина се преносе до млечне жлезде (Стојановић, Катић, 2011). Што се тиче 

садржаја полунезасићених масних киселина, састав масти млека кобиле је специфичан у 

поређењу са другим врстама, због високог садржаја линолне и, нарочито, линолеинске 

киселине (Alais, 1974; Travia, 1986; Doreau, Boulot, 1989; Martuzzi и сар., 1998). 

 Млечна маст млека кобиле се састоји од 81,1% триглицерида, око 9,4% слободних 

масних киселина и 5% фосфолипида (Pastukhova, Gerbeda, 1982). Садржај масних киселина 

је приказан у Tабели 2. 
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Табела 2. Садржај масних киселина у кобиљем млеку (Antila и сар., 1971; Kulisa, 1977; 

Doreau и сар., 1992, 1993; Intrieri, Minieri, 1970; Csapo и сар., 1995; Salimei и сар., 1996; 

Mariani и сар., 1998; Martuzzi и сар., 1998).  

Масна киселина Број С атома 
Средња вредност 

(%) 

Маслачна (бутерна) 4 0,2 

Капронска 6 0,4 

Каприлна 8 3,3 

Капринска 10 8,6 

Лауринска 12 9,3 

Миристинска 14 8,5 

Палмитинска 16 23,8 

Палмитолеинска 16 6,1 

Стеаринска 18 1,7 

Олеинска 18 19,1 

Линолна 18 9,6 

Линолеинска 18 9,4 

 

 

 Маст се у млеку налази у виду емулзије или суспензије. Непосредно после муже маст 

се у млеку налази у виду емулзије, а стајањем и хлађењем млека, због кристализације масних 

киселина, прелази у суспензију. Маст се у млеку налази у виду куглица које се називају 

масне капљице. Величина масних капљица зависи од врсте и расе животиње и од периода 

лактације. У централном делу масних капљица налазе се триглицериди ниске тачке топљења. 

Адсорпциони слој масне капљице чине фосфолипиди, у највећем проценту лецитин и 

кефалин, који су хемијским везама повезани са беланчевинама (Стојановић, Катић, 2011). У 

поређењу са крављим и људским млеком, кобиље млеко је богатије у фосфолипидима 

(Pastukhova, Gerbeda, 1982). Унутрашњи део адсорпционог слоја масне капљице чине 

триглицериди више тачке топљења који са фосфолипидима образују раствор. Масне капљице 

су најгрубље дисперговане од свих састојака млека и током стајања млека лако се издвајају 
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на површини. Брзина издвајања млечне масти током стајања зависи од величине масне 

капљице, густине дисперзне средине и густине масне капљице. Најновија истраживања 

структуре млечне масти показују да постоји зависност између димензија масних капљица и 

нутритивног квалитета млека (Стојановић, Катић, 2011).  

 Млечна маст је под утицајем физичких, хемијских и биолошких фактора подложна 

хидролитичким, оксидативним и полимеризационим променама. Од физичких фактора 

најизразитије делује светлост, која убрзава оксидативне и хидролитичке процесе. 

Оксидативним променама подлежу незасићене масне киселине. Ове промене се могу 

утврдити на основу промена мириса и укуса на лој, рибље уље, рибу, катран, метале и сл. У 

поодмаклом процесу разградње млечне масти, настаје разградња масних киселина, при чему 

настају алдехиди, кетони и др. Органолептичке промене, које при томе настају, манифестују 

се у виду горког и оштро палећег укуса масти и, пошто су неке масне киселине испарљиве, 

настају промене мириса. Хидролитичке промене настају дејством липаза на глицериде, при 

чему се ослобађају масне киселине. Као резултат тих промена мења се мирис и укус млека, 

што се означава као хидролитичка ужеглост млечне масти (Стојановић, Катић, 2011).  

 

 

2.3.4. Лактоза 

 

 Лактоза је специфичан производ млечне жлезде и налази се само у млеку. Лактоза је 

дисахарид састављен од глукозе и галактозе. Глукоза потребна за синтезу лактозе прелази 

директно из крви у ћелије млечне жлезде, а галактоза преко глукозо-6-фосфата настаје из 

глукозе. Просечан садржај у млеку кобиле је 6,91% (Стојановић, Катић, 2011). 
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Графикон 3. Садржај лактозе у млеку према врсти (Jensen, 1995) 

 

 Лактоза се у млеку налази у два структурна изомера α и β. Загревањем на 150-165°С 

лактоза добија жуту боју, а загревањем на 175°С смеђу боју. При тој температури настаје 

карамелизација лактозе праћена карактеристичним мирисом. На 205°С лактоза се распада. 

При вишим температурама млеко мења боју, не због карамелизације већ због реакције 

између слободних аминогрупа из протеина и алдехидних група из шећера. Лактоза је 

оптички активна и на томе се заснива рефрактометријско одређивање лактозе у млеку, као и 

одређивање додате воде у млеко (Стојановић, Катић, 2011).  

 Под дејством ензима микроорганизама лактоза подлеже хидролизи, при чему настају 

различити производи. У зависности од производа који настају при ферментацији лактозе 

разликују се: млечнокиселинска, пропионска, бутерна и алкохолна ферментација 

(Стојановић, Катић, 2011).  
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2.4. ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ МЛЕКА 

 

 

2.4.1. Извори контаминације млека 

 

 Како су услови муже и поступак са млеком после муже различити, тако је микрофлора 

сировог млека различита. Међутим, у свим случајевима производње млека основни извори 

контаминације млека микроорганизмима су: површина папила и вимена, стајски ваздух, 

опрема за мужу, чување млека, и човек (Стојановић, Катић, 2011).  

 Млеко по напуштању млечне жлезде здравих животиња садржи мали број 

непатогених микроорганизама, што представља секреторну или примарну контаминацију 

млека која настаје при истицању млека кроз изводни сисни канал. Непатогени 

микроорганизми се налазе у изводном млечном каналу, ређе цистерни, док их у алвеолама и 

изводним млечним каналима нема. Пошто се непатогени микроорганизми налазе у изводном 

млечном каналу, то их у првим млазевима млека има највише. Први млазеви млека 

представљају малу количину, а у условима индустријске производње извођењем предмузне 

пробе се одбацују, па не утичу значајно на број бактерија у млеку. По напуштању млечне 

жлезде млеко долази у контакт са спољашњом средином одакле настаје постсекреторна или 

секударна контаминација млека. Ниво постсекреторне контаминације млека зависи од 

начина добијања млека и поступка са млеком после муже. Контаминација млека са животиња 

настаје индиректно преко десквамираног епитела, длака, честица балеге, хране и простирке 

које се налазе на недовољно припремљеном вимену за мужу (Стојановић, Катић, 2011).  

 Стајски ваздух садржи честице прашине које у току ручне муже упадају у млеко и 

контаминирају га микроорганизмима. Садржај прашине у ваздуху се повећава за време 

чишћења стаје, затим приликом храњења животиња и полагања простирке. Да би се смањила 

контаминација микроорганизмима из тог извора, потребно је да се наведене радње ураде 

знатно пре или након муже (Стојановић, Катић, 2011).  
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 Човек може да буде извор контаминације млека микроорганизмима за време муже и у 

процесу обраде млека после муже. За време муже млеко може да се контаминира са руку 

музача. Код недовољног спровођења личне хигијене микроорганизми се налазе на површини 

руку и испод ноктију. Током муже руке се овлаже и микроорганизми се спирају у млеко. 

Прибор за мужу је значајан извор контаминације млека микроорганизмима како при ручној 

тако и при машинској мужи. Задржавање беланчевина, масти и у води растворљивих 

материја на површинама прибора за мужу погодује размножавању микроорганизама. 

Машине за мужу, уколико се хигијенски не одржавају, увек су извор постсекреторне 

контаминације млека (Стојановић, Катић, 2011).  

 

 

2.4.2. Непатогена микрофлора млека 

 

 Млеко представља идеалну средину за размножавање микроорганизама. Од тренутка 

производње па све до потрошње, у млеку и млечним производима активно делују 

микроорганизми разлажући састојке млека (Стојановић, Катић, 2011).  

 Неке врсте непатогених микроорганизама, уколико се додају у млеко и њихова 

активност контролише, веома су корисне у преради млека у кисело-млечне производе, неке 

врсте маслаца и сиреве (Стојановић, Катић, 2011). Због малог садржаја казеина и масти, 

кобиље млеко није погодно за производњу сира и маслаца. Његова структура је нестабилна 

на температурама изнад 40°С. Из тог разлога се кобиље млеко мора брзо охладити и 

користити у течном облику у року од 6-9 сати након муже (Danków и сар., 2006 b). 

 Напитак који се прави од кобиљег млека, кумис, добија се ферментацијом лактозе до 

млечне киселине и алкохола на температури од приближно 25°С (Chen и сар., 2010). 

Ферменацијом протеини постају лакше сварљиви, активност бактерија и квасца повећава 

доступност есенцијалних аминокиселина као што су: пролин, лизин, леуцин и хистидин (Lv и 

сар., 2009). Бактерије млечне киселине, посебно  Leuconostoc mesenteroides 406, производе 

бактерициде за које је доказано да имају ефекат инхибиције развоја патогених бактерија, 

посебно врста Listeria monocytogenes и Clostridium botulinum (Wulijideligen и сар., 2012). 
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Кобиље млеко не садржи много бактерија и карактерише га најмањи број соматских 

ћелија међу домаћим животињама и врло мали укупан број бактерија (Danków и сар., 2006 b; 

Danków и сар., 2011). Међутим, изолована је чак 191 врста бактерија млечне киселине. То су 

углавном били Leuconostoc mesenteroides (45%), Leuconostoc pseudomesenteroides (19%), 

Lactococcus garvieae (7%), Lc. lactis ssp. lactis (8%), Streptococcus parauberis (16%) и 

Enterococcus faecium (6%) (An и сар., 2004). 

 

 

2.4.3. Соматске ћелије у млеку 

 

 Број соматских ћелија показатељ је хигијенске исправности млека и општи је 

индикатор здравственог стања вимена. Ћелије млека се најчешће деле према пореклу на: 

ћелије епитела вимена (ћелије плочастог епитела, ћелије жлезданог епитела без секреторне 

функције, ћелије жлезданог епитела са секреторном функцијом) и ћелије крви (еритроцити, 

полиморфонуклеарни леукоцити, лимфоцити, моноцити) (Стојановић, Катић, 2011). Млечна 

жлезда је жлезда са веома активним епителом који се током стварања млека троши и 

одбацује, те бива понет са млеком. Поред тога, са млеком могу да буду излучене и ћелије 

епитела дисталних делова канала чији се број нарочито повећава при деловању муже на 

млечне канале. При синтези састојака млека, у млеко прелазе у мањој или већој мери и ћелије 

крви (Стојановић, Катић, 2011).  

Са развојем запаљенске реакције у млечној жлезди повећава се прелазак ћелија крви у 

млеко. Међутим, само повећање броја соматских ћелија не мора увек да буде изазвано 

запаљенским процесом. Стадијум лактације, број лактације, начин исхране, а нарочито 

стресни фактори могу да утичу на повећање броја соматских ћелија у млеку. Међутим, 

најзначајније повећање броја соматских ћелија изазвано је запаљенским процесом па се тај 

параметар користи за процену здравственог стања млечне жлезде, а у вези с тим и квалитета 

млека (Стојановић, Катић, 2011).  

 Етиолошки гледано, обољење млечне жлезде најчешће је изазвано микроорганизмима 

и испољава се као запаљенска реакција-маститис (лат. mastitis). Међутим, узрок обољења 

млечне жлезде може бити и абактеријске природе, што се у хигијени млека означава као 

поремећај у секрецији (Стојановић, Катић, 2011).  
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 Маститис може да се појави у клинички видљивој форми и у субклиничкој форми. 

Млеко из вимена са клинички израженим маститисом практично се не користи у исхрани 

људи због промењеног изгледа, боје и укуса. Међутим, млеко из вимена са субклиничким 

маститисом у мањој или већој мери се користи у исхрани људи, јер не показује видљиве 

промене органолептичких својстава. Клинички маститиси чине само 2-3% укупних 

маститиса, док су субклинички маститиси присутни у већем проценту. У 90% случајева, 

субклиничке маститисе узрокују облигатни микроорганизми млечне жлезде: Staphylococcus 

aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae и Streptococcus uberis (Стојановић, 

Катић, 2011).  

 

 

2.4.4. Законска регулатива за хигијенске критеријуме сировог млека 

 

 Под сировим млеком, у смислу Правилника о квалитету сировог млека (Сл. гласник 

РС, бр. 106/17) (Правилник о квалитету сировог млека (Сл. гласник РС бр. 106/17)), 

подразумева се млеко добијено редовном, непрекидном и потпуном мужом здравих, 

правилно храњених музних животиња, најкасније тридесет дана пре партуса и најраније осам 

дана после партуса, које није загревано на температури вишој од 40°C и коме ништа није 

додато нити одузето. 

Сирово меко има својствен изглед, боју и мирис и најкасније два сата после муже 

хлади се на температури до +6°С, ако сакупљање није дневно, односно на температури до 

+8°С, ако је сакупљање дневно (Правилник о квалитету сировог млека (Сл. гласник РС бр. 

106/17)). 

Сирово млеко не сме да садржи резидуе пестицида, метала, металоида и других 

отровних супстанци, као и резидуе хемиотерапеутика, анаболика и других штетних материја 

изнад дозвољених количина. Сирово млеко не сме да садржи механичке нечистоће и додату 

воду, као и промене настале као последица обољења вимена - маститиса (Правилник о 

квалитету сировог млека (Сл. гласник РС бр. 106/17)). 

 На основу резултата испитивања квалитета сировог млека у овлашћеној лабораторији 

козије, овчије и сирово млеко осталих домаћих животиња, у зависности од укупног броја 

микроорганизама, разврстава се на: 
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 млеко I класе - садржи до 1.500.000 cfu/mL 

 млеко II класе - садржи више од 1.500.000 cfu/mL (Правилник о квалитету сировог 

млека (Сл. гласник РС бр. 106/17)). 

 Различити ставови који у јавности постоје поводом оправданости конзумирања 

сировог млека, одразили су се и на законске регулативе широм света. У Србији није законски 

регулисана продаја сировог млека намењеног потрошачима за директно конзумирање. У 

двадесет девет држава САД-а дозвољено је конзумирање сировог млека, чија је продаја 

углавном ригорозно законски регулисана. У Канади и Аустралији је законом забрањена 

продаја сировог млека намењена директном конзумирању, док у Јапану за то има дозволу 

само једна компанија. Европска унија не препознаје продају сировог млека као нелегалну, 

већ оставља земљама чланицама могућност да националним регулативам или уредбама 

регулишу, односно забране или дозволе његову продају на својој територији. У важећој 

Европској регулативи ЕС 853/2004, дефинисани су општи здравствени и хигијенски захтеви 

у погледу производње млека и млечних производа, које морају да поштују све земље 

чланице. Неке од земаља Европске уније у којима је дозвољена продаја сировог млека јесу: 

Италија, Немачка, Француска, Аустрија, Мађарска, Чешка, Пољска, Словенија, Бугарска, 

Хрватска и Холандија. У Великој Британији једино Шкотска забрањује продају сировог 

млека на својој територији (Шарић, 2015). 

Критеријуми за сирово млеко према ЕС 853/2004 (EC, Regulation No 853/2004 of the 

European Parliament and of the council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for 

food of animal origin. Official Journal of the European Union, 2004): 

 

a) Субјекти у пословању храном морају примењивати поступке како би осигурали да 

сирово млеко удовољава следећим захтевима: 

 

 За сирово кравље млеко: 

 

Број микроорганизама на 30°С, ≤100.000 cfu/mL (рачуна се геометријски просек у 

току два месеца, са најмање два узорка месечно); 
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Број соматских ћелија ≤400.000/mL (рачуна се геометријски просек у току три месеца, 

са најмање једним узорком месечно, осим ако надлежни орган одреди другу методологију 

обзиром на сезонска одступања у количинама производње). 

 

 За сирово млеко других врста: 

 

Број микроорганизама на 30°С, ≤1.500.000 cfu/mL (рачуна се геометријски просек у 

току два месеца, са најмање два узорка месечно). 

 

б) Међутим, ако је сирово млеко које потиче од других врста, а не од крава, намењено 

производњи производа који се праве од сировог млека поступком који не укључује топлотну 

обраду, субјекти у пословању храном морају предузети мере како би осигурали да сирово 

млеко које се употребљава задовољава следећи захтев: 

Број микроорганизама на 30°С, ≤500.000 cfu/mL (рачуна се геометријски просек у 

току два месеца, са најмање два узорка месечно) (EC, Regulation No 853/2004). 

 

 Иако неке земље Европске уније, попут Хрватске, немају дефинисане критеријуме за 

патогене микроорганизме у млеку, већина земаља чланица која дозвољава продају сировог 

млека намењеног за директно конзумирање, поседује много специфичније микробиолошке 

критеријуме, у односу на оне за сирово млеко дефинисане регулативом ЕС 853/2004. 

Генерално, у већини европских земаља сирово млеко намењено директном конзумирању 

мора да задовољи следеће критеријуме: 

 

 Укупан број бактерија <20.000 cfu/mL; 

 S. aureus (m=500 cfu/mL; c=5; n=2); 

 Salmonella spp. није дозвољено присуство у 25 mL (c=5; m=0); 

 Број колиформних бактерија <100 cfu/mL (Шарић, 2015). 
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 У свакој од држава ЕУ продаја сировог млека у аутоматима (Слика 4.) је омогућена 

искључиво на самој фарми или у месту веома близу фарме, а разлог томе је кратак рок 

трајања непастеризованог млека, који онемогућава дужи транспорт и држање производа у 

малопродаји (Шарић, 2015). 

 

 

Слика 4. Аутомат за продају сировог млека (млекомат) (извор: 

https://www.mladina.si/48139/mlekomat-upor-kmetov/ (приступљено 07.10.2020.)) 

 

 Продају сировог млека на једном аутомату може обављати само један произвођач, а 

млеко мора бити од животиња из сопственог узгоја. Продаја сировог млека ограничена је на 

дневни ниво, односно сирово млеко у аутоматима може да стоји само један дан. Уколико 

млеко није продато, уклања се из аутомата наредни дан, и више се не продаје као сирово 

млеко. Млеко се у овим уређајима аутоматски пуни у боце са ознаком „непастеризовано 

сирово млеко“. Температура уређаја мора бити одржавана у опсегу између 0°С и 4°С током 

свог времена продаје. Уређаји морају бити снабдевени аутоматским механизмом за 

заустављање дистрибуције у случају изласка температуре из прописаних граница. Уређаји 

који се користе у Словенији, у случају изласка температуре изван прописаних вредности, 

аутоматски заустављају продају, обавештавају власника о квару путем SMS поруке, а сам 

уређај аутоматски активира UV светло које стерилише млеко (Шарић, 2015;  Schutz, Ferree, 

2012). 
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3.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

 

3.1. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

 Циљ истраживања је да се одреди хемијски састав, као и хигијенска исправност 

појединачног узорка кобиљег млека липицанске расе, добијеног ручном мужом на ергели 

,,Келебија”. Хемијски састав млека може бити променљив и зависи од: фазе лактације, расе, 

начина исхране, подручја узгоја и интервала између две узастопне муже. Променом 

хемијског састава мења се и нутритивна вредност млека, што је значајно како са једне стране 

за произвођача са аспекта вредности производа, тако са друге стране и за потрошача са 

аспекта квалитета производа. На хигијенску исправност значајан утицај има начин муже. 

 

 

3.2. ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

Из постављених циљева произилазе следећи задаци: 

 Добијање сагласности од одговорног лица са ергеле; 

 Узимање података о кобили (условима и хигијени држања, исхрани, начину 

муже); 

 Узимање појединачног узорка млека из леве и десне сисе; 

 Транспорт узорака до лабораторије Пољопривредног факултета; 

 Одређивање хемијског састава, методом инфрацрвене спектрофотометрије; 
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 Одређивање укупног броја бактерија и броја соматских ћелија у сировом 

млеку, методом проточне цитометрије; 

 Обрада резултата и упоређивање са резултатима других аутора у свету и код 

нас. 
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4.0. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

 

 

 

4.1. МАТЕРИЈАЛ РАДА 

 

 

У истраживању је коришћено млеко кобиле липицанске расе, са ергеле ,,Келебија”, 

надомак истоименог места у Војводини. Овај импресивни комплекс броји око 70-ак грла 

коња липицанске расе. Циљ егреле ,,Келебија” је узгој коња за запрежни спорт и за дресурно 

јахање. Ергела ,,Келебија” од 1995. године учествује на смотрама и такмичењима запрега на 

којима презентује своје коње. 

 

Слика 5. Ергела ,,Келебија“ (извор: https://visitsubotica.rs/sta-raditi/ergela/ergela-kelebija/ 

(приступљено 07.10.2020.)) 

https://visitsubotica.rs/sta-raditi/ergela/ergela-kelebija/%20(приступљено
https://visitsubotica.rs/sta-raditi/ergela/ergela-kelebija/%20(приступљено
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 У оквиру ергеле је активан и коњички клуб у чијем склопу се налази и школа јахања. 

Ергела је отворена за све посетиоце, а постоји могућност и вожње фијакерима или санкање у 

зимском периоду, те је уједно одлично место за све радознале туристе и љубитеље коња. 

 

 

Слика 6. Ергела ,,Келебија“ (извор: оригинал) 
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Слика 7. Ергела ,, Келебија“ - испуст (извор: оригинал) 

 

 

 Сви коњи на ергели се хране квалитетним хранивима - концентратом, уз додатак зоби, 

кукуруза и детелине. На ергели се тренутно не практикује продаја млека, међутим, за потребе 

истраживања, урађена је ручна мужа. Кобила која је помужена је била у петом месецу 

лактације. Након прања и сушења вимена, измузавања неколико првих млазева, правилне 

дезинфекције папиле 76%-алкохолом, узет је појединачни узорак из леве, а затим и десне 

сисе. Оба узорка су сипана у пластичне посуде са конзервансом, након чега су одложени у 

ручни фрижидер са хлађењем, у којем су транспортовани до лабораторије. Анализа 

хемијског састава и хигијенске исправности кобиљег млека вршена је у Лабораторији за 

анализу млека Пољопривредног факултета у Новом Саду. 

  



Катарина Чобанов Дипломски рад Материјал и методе 
 

30 

 

 

 

 

4.2. ОДРЕЂИВАЊЕ ХЕМИЈСКОГ САСТАВА МЛЕКА И БРОЈА 

СОМАТСКИХ ЋЕЛИЈА 

 

 

Одређивање хемијског састава млека и броја соматских ћелија вршено је на 

комбинованом апарату CombiFoss (Слика 7). На овом апарату се применом инфра-црвене 

спектрофотометрије са Фуријеровом трансформацијом може одредити садржај: млечне 

масти, протеина, лактозе, суве материје, суве материје без масти и број соматских ћелија. 

Пре анализе узорци се загреју на температуру од 40 ± 2°С, апарат затим хомогенизује узорак 

и узима око 5 mL узорка млека. Апарат може да анализира до 400 узорака на сат 

(Милошевић, 2019). 

 

 
 

Слика 8. CombiFoss (MilkoScan + Fossomatic) (извор: Милошевић, 2019) 
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4.3. ОДРЕЂИВАЊЕ УКУПНОГ БРОЈА БАКТЕРИЈА 

 

 

Одређивање укупног броја бактерија у млеку вршено је апаратом BactoScanTMFC 

(Слика 8.), применом проточне цитометрије. Пре анализе узорци се загреју на температуру 

од 40+3°С, након чега апарат хомогенизује (меша) узорак и узима око 2,5 mL узорка млека. 

На овај начин може се прегледати до 150 узорака на сат, анализа једног узорка траје 9 минута  

(Милошевић, 2019). 

 

 
 

Слика 8. BactoScanTMFC (извор: Милошевић, 2019) 
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5.0. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ 

 

 

 

5.1. ОДРЕЂИВАЊЕ УКУПНОГ БРОЈА БАКТЕРИЈА 

 

 

Резултати испитивања хемијског састава два појединачна узорка кобиљег млека, 

приказани су у Табели 3. Добијени резултати указују да не постоји значајна варијација 

хемијског састава млека из два узорка од исте количине млека. 

 

Табела 3. Резултати хемијског састава кобиљег млека 

 

Ознака  

узорка 
Сува материја 

без масти (%) 
Маст 

(%) 
Протеини 

(%) 
Лактоза 

(%) 

1. (десна сиса) 8,98 0,52 1,60 7,18 

2. (лева сиса) 8,90 0,74 1,61 7,06 

x  8,94 0,63 1,60 7,12 

SD 0,06 0,15 0,01 0,08 

CV 0,00 0,02 0,00 0,00 

 

Легенда: x  - Аритметичка средина; SD – Стандардна девијација; CV – Коефицијент 

варијације 

 

 

Просечан садржај суве материје износио је 8,94%, што је нешто ниже од резултата 

других аутора, чији је резултат просечне вредности током средине лактације био 10,5% 

(Oftedal и сар., 1983; Nikkhah, 2012; Pieszka, Łuszczyński, 2013; Salimei, Fantuz, 2012). 
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Просечан садржај млечне масти износио је 0,63%, што је ниже од резултата просечне 

вредности коју су добили Wells и сар., 2012 (1,70%).  У радовима појединих аутора (Oftedal и 

сар., 1983; Nikkhah, 2012; Pieszka, Łuszczyński, 2013; Salimei, Fantuz, 2012), просечна вредност 

млечне масти током средине лактације је била 1,25-1,3%. Csapo и сар., 1995, су у својој 

студији изнели резултат који показује да је садржај млечне масти у кобиљем млеку веома 

варијабилан, од 0% до 7,9%, те да може бити веома низак. Поједини аутори (Doreau и сар., 

1990; Doreau 1994) су закључили да проценат млечне масти може бити и под утицајем 

животне средине и физиолошког стања. 

Просечан удео протеина у кобиљем млеку у овом раду је био 1,60%, што је ниже од 

резултата просечне вредности у средини лактације коју су добили аутори Oftedal и сар., 

1983; Nikkhah, 2012; Pieszka, Łuszczyński, 2013; Salimei, Fantuz, 2012 у својим радовима (1,93-

2,1%), а већу вредност су добили и Wells и сар., 2012 (1,94%). 

У раду аутора Csapо-Kiss и сар., 1995, укупан удео протеина након ждребљења кретао 

се у распону од 13,2% до 22%, просечно 16,41%. Вредност протеина је пала на 4,13% у 

периоду од другог до петог дана лактације, а затим на 2,13% од осмог до четрдесет петог 

дана након ждребљења (Csapо-Kiss и сар., 1995). 

У студији коју су радили Wells и сар., 2012 праћен је хемијски састав и број соматских 

ћелија у кобиљем млеку од момента ждребљења, а затим једном недељно је рађено 

узорковање наредних 12 недеља, где је примећено да проценат млечне масти, протеина и 

соматских ћелија опада како одмиче лактација. У овом истраживању, узорци млека су узети 

од кобиле која је била већ у петом месецу лактације. 

Просечни садржај лактозе у млеку кобиле липицанске расе у овом истраживању био је 

7,12%, што је више од вредности коју су добили Oftedal и сар., 1983; Nikkhah, 2012; Pieszka, 

Łuszczyński, 2013; Salimei, Fantuz, 2012 у својим истраживања, где је просечна вредност 

лактозе током средине лактације била од 6,4-6,91%. У истраживању које су радили Wells и 

сар., 2012 просечна вредност лактозе у току дванаест недеља након ждребљења је била 

6,65%.  Wells и сар., 2012 су приметили у свом истраживању да вредност лактозе у млеку 

расте како одмиче лактација. 
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5.2. ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ КОБИЉЕГ МЛЕКА 

 

 

Резултати одређивања укупног броја бактерија у млеку кобиле приказани су у Табели 

4. Из добијених резултата видимо да нема варијација укупног броја бактерија између два 

појединачна узорка млека кобиле. 

 

Табела 4. Укупан број бактерија у кобиљем млеку 

 

Ознака  

узорка 

Укупан број бактерија 

(cfu·10
3
/mL) 

1. (десна сиса) 5 

2. (лева сиса) 5 

 

 

У овом истраживању, укупан број бактерија у кобиљем млеку је веома низак. Wells и 

сар., 2012 у свом истраживању нису детектовали раст бактерија након засејавања збирног 

узорка млека од четрнаест кобила на крвни агар.  Wells и сар., 2012 сугеришу да би овакав 

резултат могао да се доведе у везу са локацијом вимена на телу кобиле, величином сиса, као 

и склоности кобиле да генерално избегава да лежи, те да ови фактори играју кључну улогу у 

ограничавању изложености вимена патогенима. Боља микробиолошка слика збирних узорака 

млека кобиле из истраживања које су радили Wells и сар., 2012, у поређењу са добијеним 

резултатима из појединачних узорака у овом истраживању, могла би се објаснити лошијом 

хигијенском праксом током сакупљања, односно добијања појединачних узорака млека.  

Danków и сар., 2006 b; Danków и сар., 2011 у својим истраживањима наводе да кобиље 

млеко садржи веома мали укупан број бактерија. 

У овом истраживању испитани узорци сировог млека магарица задовољили су захтеве 

Правилника о квалитету сировог млека и европске регулативе EC 853/2004 са 

микробиолошког аспекта.  
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Добијени резултати броја соматских ћелија у млеку кобиле прказани су у Табели 5. 

Вредност коефицијента варијације за број соматских ћелија одређен у два појединачна 

узорка млека износио је 40,5. У случајевима када се између две половине вимена установи 

значајна разлика у броју соматских ћелија требало би урадити даље анализе да би се утврдио 

узрок томе (нпр. узети узорак млека за бактериолошки преглед и послати га у лабораторију 

на анализу).  

 

Табела 5. Број соматских ћелија у кобиљем млеку 

 

Ознака  

узорка 
Соматске ћелије  

(10
3
/mL) 

1. (десна сиса) 13 

2. (лева сиса) 22 

x  17,5 

SD 6,36 

CV 40,5 

 

Легенда: x  - Аритметичка средина; SD – Стандардна девијација; CV – Коефицијент 

варијације 

 

Просечан број соматских ћелија у млеку износио је 17,5/mL. У истраживању које су 

радили Wells и сар., 2012 просечна вредност укупног броја соматских ћелија у збирном 

узорку млека добијеног од 14 кобила је била 34.000/mL. Danków и сар., 2006 b; Danków и 

сар., 2011 у својим истраживањима наводе да кобиље млеко карактерише најмањи број 

соматских ћелија међу домаћим животињама. 
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6.0. ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

На основу добијених резултата изведени су следећи закључци:  

 Хемијски састав појединачних узорака млека кобиле у овом истраживању, 

узевши у обзир средњу вредност, био је:  

 8,94% суве материје,  

 0,63% млечне масти,  

 1,60% протеина и  

 7,12% лактозе.  

 Укупан број бактерија у појединачним узорцима млека кобиле, добијеним 

ручном мужом, износио је 5 cfu/mL.  

 Просечан број соматских ћелија у појединачном млеку магарица износио је 

17,5/mL.  

 Између два појединачна узорка млека кобиле, узетих у истој количини, није 

било значајне разлике што се тиче резултата хемијског састава и укупног броја 

бактерија, док је у случају резултата броја соматских ћелија вредност 

коефицијента варијације износила 40,5. 

 Према Правилнику о квалитету сировог млека, млеко кобиле, испитано у 

овомистраживању, задовољава хигијенске критеријуме и са укупним бројем 

бактерија мањим од 1.500.000 cfu/mL сврстава се у прву класу млека. 

 На тржишту ЕУ дозвољена је продаја сировог млека намењена за директну 

конзумацију, а испитани узорци сировог млека кобиле задовољавају 
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микробиолошке критеријуме европске регулативе EC 853/2004,  јер укупан 

број бактерија није прелазио 500.000 cfu/mL.  

 За процену безбедности конзумације сировог млека кобиле, и поред ових 

резултата, неопходно је извршити додатна испитивања на присуство патогених 

микроорганизама у млеку. 
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