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ГЕОХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИНА ПРОИЗВЕДЕНИ  
ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ  ВО ОБЛАСТА ТИКВЕШ 
 
   

 

Краток извадок 

 

Во трудот со наслов „ГЕОХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИНА 
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ ВО ОБЛАСТА ТИКВЕШ“ се 
прикажани резултатите од геохемиските истражувања на определена количина 
и сорти на вина кои се произведени во домашни услови (застапеноста на 
елементите Al, Ba, Ca, Cu, K, Mg, Mn, Na, Sr, As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn) со 
примена на методите на ICP-AES и AAS, како и застапеноста на 
гореспоменатите елементи во соодветните почвени системи. Исто така, во 
трудот е направена споредба со застапеноста на определуваните елементи со 
вината кои се произведени во индустриски услови во винариите во Република 
Македонија. 

Се смета дека подготвувањето на виното е старо колку и цивилизација-

та. Виното е напивка која е интегрален дел од исхраната на човекот и има 

одиграно значајна улога во развитокот на општеството, религијата и културата. 

Како и секоја вештина, и правењето на вино било засновано на емпириски 

заклучоци, на забележување на некои надворешни појави, без притоа да се 

навлегува во суштината на процесот. Ваквиот начин на производство на вино 

владеел со векови, сè до појавата на Pasteur кој со својата книга „Студија за 

виното” (1866) ги отвори вратите на науката за разбирање на процесите што 

се случуваат при добивањето на вино. Новите научни сознанија, пак, и 

техничко-технолошките достигнувања се основа за прогрес на секоја гранка од 

индустријата, вклучувајќи ја и индустријата за вино.  

Виното како производ на алкохолната ферментација на ширата во себе 

содржи голем број на соединенија, од кои некои се наоѓаат во ширата, додека 

други настанале во текот на алкохолната ферментација, со трансформација на 

шеќерот во некои други соединенија. Сите тие соединенија влегуваат во 

геохемискиот состав на виното, определувајќи го неговиот квалитет кој се 

манифестира преку органолептичките особини на виното. За квалитетот на 

виното не е значаен само квалитативниот состав, туку и количинскиот однос на 



 
 

 

соединенијата и елементите во него. Определувањето на геохемискиот состав 

на виното се врши со аналитички методи. Некои од тие аналитички методи се 

едноставни и брзи, а некои се посложени и бараат подолго време за анализа. 

Паралелно со развитокот на технологијата за производство на вино се 

развиваат и аналитичките методи за одредување на геохемискиот состав. 

Постојат повеќе причини кои ја определуваат потребата од анализа на виното.  

  Некои од нив се наведени подолу:  

  Контрола на процесот на зреење на грозјето, процесот на производство 

на виното, како и зреење на виното; 

 Елиминирање или намалување на можноста за расипување на виното; 

 Подобрување и интервенција во текот на процесот на производство; 

 Мешање на виното: со прецизни анализи се добиваат податоци за произ-

водство на токму определени мешавини од вина; 

 Издавање на сертификати за извоз на виното кои предвидуваат детални 

анализи и задоволување на определени услови. Тие претставуваат 

законска регулатива на секоја држава.  

  Основниот состав на виното во кој се растворени сите останати супстан-

ции е водата. Таа сочинува од 2/3 до 4/5 од виното, што значи дека во 1 литар 

вино има од 600 до 800 ml вода. Еден од основните производи на трансфор-

мација на шеќерот (глукоза и фруктоза) при алкохолната ферментација е етил 

алкохолот. Волуменскиот удел на етил алкохолот е од 90 до 140 ml на 1 литар, 

односно од 9 % до 14 %. Освен етил алкохолот, во виното се наоѓаат и други 

алкохоли: глицерол (5-14 g L-1), 2,3-бутандиол (0,3-1,5 g L-1) и траги на метанол 

и виши алкохоли. Од органските киселини во виното се застапени: винска, 

јаболкова, лимонска, килибарна, оцетна и др. Масената концентрација на 

вкупни киселини во виното се движи во доста широки граници од 4,5 до 12 g L-1, 

но во нашиот регион не се чести вина со поголеми количества на вкупна кисе-

лина од 9 g L-1 (Теран и Ризлинг). Концентрацијата, пак, на полифенолните 

соединенија (антоцијаните и танините) во виното се движи од 0,1 до 4 g L-1. 

Вкупниот азот кој може да биде од амонијакот, од аминокиселините и од 

протените го има до 1000 mg L-1. Од елементите во виното најзастапен е 

калиумот, кој се содржи во просек окoлу 1 g L-1, а по него следуваат магнезиу-

мот, калциумот, натриумот и фосфорот. Од тешките метали застапени се: Fe, 



 
 

 

Cu, Zn, Al, Co, Se, Cr, Mn, а во последно време има потреба од определување и 

на елементите: Li, B, F, Si, V, Ni, As, Sn, Pb и Hg. Од анјоните најзастапени се 

фосфатите, хлоридите и сулфатите. Мирисните супстанции на виното ги 

сочинуваат алкохолите, алдехидите, кетоните, масните киселини, естерите, 

терпените и др. Виното не е особено богато со витамини, но во него се 

присутни аскорбинска киселина, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, кобаламин, 

никотинамид, мезоинозитол, пантотенска и фолна киселина т.е. биотин. 

Денес сè поголемо внимание се посветува на врската помеѓу природата 

и човекот. Загадувањето на околината со токсични елементи коишто се 

вклучуваат во синџирот на исхрана води до натрупување во организмите. 

Повеќе не е доволно само да се определат вкупните концентрации бидејќи, 

како што е докажано, токсичноста зависи од физичко-хемиската форма. Тоа е 

особено важно за арсенот и живата, добро познати токсични елементи што 

може да се најдат во различни форми. 

Врз база на спроведените истражувања може да се констатира дека 

застапеноста на одредени елементи во траги (As, Pb, Cd, Cr, Ni) е поголема во 

вината кои се произведени во домашни услови во споредба со вината кои се 

прозведени во винарските капацитети. Оваа разлика во секој случај е 

последица на технолошките постапки кои се применуваат во технологијата на 

производството на виното. 

Исто така, може да се заклучи дека само во некои случаи може да се 

најде корелација на застапеноста на елементите во траги во почвените 

системи и истите елементни матрици во вината кои се добиени од грозје кое е 

прозиведено на соодветните почви. 

Клучни зборови: почви, индуктивно сврзана плазма, атомска 

апсорпција, елементи во траги. 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF HOME MADE WINE PRODUCED  
    IN THE TIKVES AREA 

      

 

A b s t r a c t  

 

In the paper GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF HOME MADE WINE 
PRODUCED IN THE TIKVES AREA are presented the results of the geochemical 
researches of a determined quantity of homemade wine (the presence of the 
elements Al, Ba, Ca, Cu, K, Mg, Mn, Na, Sr, As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn) trough the 
usage of the method ICP-AES and AAS, as well as the presence of the above 
mentioned elements in the appropriate soil systems. In the paper we make a 
comparison on the determined elements with the wines produced industrially in the 
wineries in Republic of Macedonia. 

It is believed that the wine production is as old as the civilization. The wine is 
a concoction which is integral part of the human nutrition and had played a 
significant role in the development of the society, religion and culture. Like any other 
skill, the wine production was based on empirical conclusions, marking of some 
external appearances without entering into the essence of the process. This way of 
production was practiced for centuries, until Pasteur who, with his book “Study for 
the wine” (1866) opened the doors of the science for understanding the processes 
that happen during the wine production. The new scientific results and the technical 
technological achievements are a base for a progress of each branch of the industry, 
including the wine industry. 

The wine as a product of the alcohol fermentation of the grape juice contains 
in itself large number of compounds, out of which some are in the grape juice, while 
other appeared during the alcohol fermentation, with the transformation of the sugar 
in some compounds. All those compounds enter in the geochemical composition of 
the wine, determining its quality which is manifested trough the organic leptical 
features of the wine. For the quality of the wine, both the qualitative and the 
quantitative composition are important. The determination of the geochemical 
composition of the wine is made with analytical methods. Some of these analytical 
methods are simple and fast, while others are complex and more time spending. 
Parallel with the development of the technology for wine production, the analytical 



 
 

 

methods that determine the geochemical composition are developed as well. There 
are many reasons that determine the need of wine analyses. 

Some of them are the following: 

- control of the process of ripening the grape, process of wine production, and wine 
ageing; 

- eliminating and decreasing the possibility for wine putrescence; 

- improving and intervention during the production process; 

- wine mixing: with precise analyses data are getting for the production of separate 
wine mixtures; 

- issuing certificates for wine export which anticipate detailed analyses, and certain 
conditions. They are a legal regulative in each country. 

The basic composition of the wine into which all the other substances are 
dissolved is the water. It consists 2/3 to 4/5 of the wine, which means that in 1l wine 
there are 600 to 800 ml water. One of the basic products of the sugar transformation 
(glucoses and fructose) during the alcohol fermentation is the ethyl alcohol. The 
volume part of the etil alcohol is 90 to 140 ml in 1 l, t.e. 9% to 14 %. Apart from the 
ethic alchocol, there are other types of alcohol in the wine: glycerol (5-14 g l), 2,3,-
butandiol ( 0.3-1.5 g L), and traces of methanol and higher alcohols. From the 
organic acids in the wine can be find the following: wine, apple, lemon, cilibar, acid, 
and others. The mass concentration of the total acids in the wine ranges between 
very wide limits from 4.5 to 12 g L, but in our region there is no wine with larger 
quantities of the total acid of 9g l (Teran and Rizling). The concentration of the 
polyphenol compounds (antocianid and tannin) in wine is from 0.1 to 4 g L. the total 
nitrogen can be from the ammonia, the amino-acids and from the proteins and it 
ranges until 1000 mg L. From the elements in the wine, the most present is the 
Kalium, in an average amount of 1 g L, and after it, come the magnesium, calcium, 
natrium and phosphorus. From the hard metals, the following are present: Fe, Cu, 
Zn, Al, Co, Se, Cr, Mn, and lately there is a need of determining the elements like: Li, 
B, F, Si, V, Ni, As, Sn, Pb and Hg. From the anion the most present are the 
phosphates, chlorides and sulphates. The aroma substances of the wine are made 
by the alchocols, aldehides, ketons, oil acids, esterites, terpenints, and others. The 
wine is not rich in vitamins, but it consists of the ascorbic acid, thiamin, riboflavin, 
pyridoxine, cobalamin, nicotinamid, mezoinozitol, panthoten and folic acid, i.e biotin. 

Today, most attention is devoted to the link between the nature and the man. 
The contamination of the environment with toxic elements which are included in the 
food chain leads to piling uo in the organism. It is no longer sufficient to just 
determine the total concentration because, as it is proved, the toxic depends on the 



 
 

 

physical and chemical form. It is especially important for the arsenic, mercury, which 
are well known toxic elements that can be find in various forms. 

On the base of the conducted research it can be concluded that the presence 
of some elements in traces (As, Pb, Cd, Cr, Ni) is higher in the homemade wine in 
comparison with the wine produced in the wineries. This difference is a result of the 
technological procedures which are applied in the technology of the wine production. 

Therefore, it can be concluded that in some cases there can be find a 
correlation of the presence of elements in traces in the soil systems and the same 
elements in matrix in wine produced of grapes of those same soils. 
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1. ВОВЕД 
 

 Виното е напивка која е интегрален дел од исхраната на човекот и има 

одиграно значајна улога во развитокот на општеството, религијата и културата. 

Како и секоја вештина, и правењето на вино било засновано на емпириски 

заклучоци, на забележување на некои надворешни појави, без притоа да се 

навлегува во суштината на процесот. Ваквиот начин на производство на вино 

владеел со векови, сè до појавата на Pasteur кој со својата книга „Студија за 

виното” (1866) ги отвори вратите на науката за разбирање на процесите што се 

случуваат при добивање на вино. Новите научни сознанија, пак, и техничко-

технолошките достигнувања се основа за прогрес на секоја гранка од 

индустријата, вклучувајќи ја и индустријата за вино.  

Виното како производ на алкохолната ферментација на ширата во себе 
содржи голем број на соединенија, од кои некои се наоѓаат во ширата, додека 
други настанале во текот на алкохолната ферментација, со трансформација на 
шеќерот во некои други соединенија. Сите тие соединенија влегуваат во 
геохемискиот состав на виното, определувајќи го неговиот квалитет кој се 
манифестира преку органолептичките особини на виното. За квалитетот на 
виното не е значаен само квалитативниот состав, туку и количинскиот однос на 
соединенијата и елементите во него. Определувањето на геохемискиот состав 
на виното се врши со аналитички методи. Некои од тие аналитички методи се 
едноставни и брзи, а некои се посложени и бараат подолго време за анализа. 

Во магистерскиот труд со наслов „ГЕОХЕМИСКИ  КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ВИНА ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ ВО ОБЛАСТА ТИКВЕШ“ се 
прикажани геохемиските испитувања кои се направени на вината произведени 
во домашни услови во најголемата област за производство на вино во 
Република Македонија - областа Тиквеш, со примена на методите на ICP-AES и 
ICP-MS. Исто така, во овој магистерски труд се прикажани и резултатите од 
одредувањето на застапеноста на елементите во траги во земјиштата на кои се 
одгледува виновата лоза и се произведува грозје од кое се приготвени и 
вината кои се предмет на истражување во овој труд.  
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1.1. ИСТОРИСКИ ОСВРТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИНО 

    ВО ОБЛАСТА ТИКВЕШ 

Лозарството и винарството во областа Тиквеш имаат богато историско 
минато и долга традиција. Тие претставувале основни стопански гранки со кои 
се занимавало населението од целиот овој регион. 

 Историјата на виновата лоза во овој крај бележи постоење подолго од 
два милениума, а тоа нешто може да се види од бројните остатоци од 
минатото (археолошки артефакти по бројните археолошки локалитети, како 
што се: Стоби, Еударист, Белград, Антигона, Демир Капија и др.), пишаните 
документи, фотографии, преданија, како и во народните песни, обичаи и други 
творби (Цвијиќ, 1906). 

 Античките Македонци кои живееле на овие простори со голема љубов и 
пиетет ја одгледувале оваа култура, а богот на виното бил еден од 
најпосакуваните божества. Грозјето и виното биле култни прехранбени 
продукти кои се користеле за време на веселбите. Денес низ областа Тиквеш 
сè уште можат да се пронајдат бројни археолошки артефакти со претстави на 
грозје и винова лоза. Меѓутоа уште поголем е бројот на археолошките 
артефакти коишто во минатото се однесени од овој крај и денес се во музеите 
во Белград, Софија и други места. 

 Лозарството како значајна гранка на земјоделието продолжило да се 
развива и во средниот век за што сведочат бројни записи од голем број 
историчари и патописци, меѓутоа и трите минијатури од средината на X век 
пронајдени во овој крај на кои се гледаат три фази од обработката на виновата 
лоза. Во текот на раниот среден век во одгледувањето на виновата лоза од 
големо значење било применувањето на „Которскиот кодик“, според кој со 
закон било регулирано одгледувањето на оваа култура, а непридржувањето 
кон овие одредби било казнувано со закон. Во втората половина на XVI век 
кога со територијата на тиквешкиот крај владееле браќата Дејановиќ, 
дваесетина села заедно со нивите и лозјата им биле подарени на 
светогорските манастири Хилендар и Пантелејмон. Посебно треба да се 
истакне дека во средниот век најдобри производители на грозје и вино биле 
манастирските имоти, а начинот на подготвување на виното го чувале во 
најголема тајна. Денес, кога говориме за лозарството во Македонија, веднаш 
нè асоцира на реонот на Тиквеш, тиквешкото грозје и тиквешкото вино кое со 
векови било опеано во бројни изворни македонски народни песни. Денес 
тиквешкото виногорско подрачје е едно од најзначајните, како во Македонија, 
така и на Балканот (Еленов, 1986). 
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1.1.1. ПОЈАВА НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО ВО СВЕТОТ 

Првите индикации за постоење на грозје и вино се откриени од страна на 
Patric Mc Govern (1946). Тој открива остатоци од вино во антички глинени 
садови. Исто така, постојат остатоци од талог на керамички тегла од 
неолитскиот период во која се чувало вино кое потекнувало 6000 години пр.н.е. 
во месноста Хаџи Фируз Тепе во денешен Иран. Вакви откритија се пронајдени 
и во месноста Урук во Месопотамија. 

Грозјето во античкиот период претставувало многу значаен и важен 
продукт во исхраната на луѓето, затоа било одгледувано со голема почит и 
пиетет. 

Виното во антички Египет било претежно со црвена боја, остатоци од 
бело вино за првпат се јавуваат во пет керамички садови во гробницата на 
фараонот Тутанкамон. 

За употребата на виното во минатото од страна на балканските народи 
пишува и Хомер. Имено, тој на оригиналниот јазик на кој било напишанано 
епохалното дело „Илијада“ го запишал зборот вино како „oinos“. Овој збор е 
многу сличен на староанглискиот и македонскиот збор за вино кој гласи „vino“. 
Меѓутоа е многу различен од соодветниот грчки збор за вино, кој гласи „krasi “. 

 

1.1.1.1. ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО ВО ОБЛАСТА ТИКВЕШ ВО 
АНТИЧКИОТ ПЕРИОД 

 Треба да се спомене дека ако по нешто е препознатлива областа Тиквеш 
како поширок етногеографски регион, не само во Македонија туку и пошироко, 
тоа е бездруго лозарството и производството на вино, кое на овие простори 
било раширено уште во античкиот период (Сл.1,Сл.2,Сл.3,Сл.4). 

 Покрај тоа што има неколку мислења околу прашањето кога во 
Македонија за прв пат се појавила виновата лоза, потребно е да се истакне 
дека сите индикации укажуваат дека Македонија е меѓу првите земји во Европа 
во кои се одгледувала оваа култура, која според некои верувања постои повеќе 
од 4000 години. Ова нешто може да се види и од трудовите на Caroline  
Camerra, Francoise Collombert Jean, Paul Paireault (1995) – „ Weine aus aler welt“ 
од 1995 година, каде што на страница 237 пишува: „Историјата на 
лозарството потекнува од пред 4000 години и е пренесена од Тракија, преку 
ридестата Македонија на медитеранскиот Балкан...“. 
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Сл.1. Фрагмент од мермерен фриз со претстава на грозје и винова лоза од 
локалитетот Стоби 

 Лозарите и винарите, како и во останатите делови од Балканскиот 
Полуостров, и во Македонија имале свој заштитник, богот на виното, грозјето и 
веселбата, Дионис. 

 Вредноста на виното и неговото значење особено доаѓа до израз во 
времето на владеењето на Филип II и неговиот син Александар III Македонски. 
Така, на пример, во биографијата за Александар Македонски на неколку места 
се споменува виното како негов омилен пијалак. Исто така во оваа дело се 
наведува дека дека Александар, како и сите Македонци, виното го пиел 
немешано со вода и кога го пиеле наздравувале во чест на богот Херакле, со 
кого и Александар понекогаш се поистоветувал.  

 Едно предание зачувано во областа Тиквеш вели дека Александар 
Македонски многу често по враќањето од долгите походи знаел своите војници 
да ги почести со вино кое било донесено од зад планините од неговата 
престолнина Пела, а зад тие планини се наоѓа плодната Тиквешка Котлина.  

 Тиквешкиот крај бил колепка на лозарството и винарството во 
Македонија, а за тоа говорат и бројните наоди и археолошки наоѓалишта како: 
Стоби, Антигона, Белград, Еударист, градот Тиквеш, Градиште, Хохово, 
Грамеѓе, Умата и други. Меѓу пронајдените предмети кои се поврзани со грозје 
и вино доминираат: путири, луцерно, монети, камени корита за газење на вино, 
антички надгробни стели, баханалии и други. Во областа Тиквеш се откриени 
неколку големи камени корита во кои се газело грозјето, а потоа истото се 
претурало во дрвени буриња и керамички садови. Вакви корита се пронајдени 
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во атарот на селата: Мрзен Ораовец, Раец, Долни Дисан, Вешје и други места 
во областа Тиквеш. 

 

Сл.2. База со претстава на виова лоза и грозје од локалитетот Стоби 

 Меѓу најзначајните археолошки артефакти кои се пронајдени на 
територијата на областа Тиквеш, а се поврзани со постоењето на лозарството 
во овој крај, е мермерна скулптура на богот Дионис, пронајдена во Стоби во 
1928 година. Скулптурата била најдена во многу оштетена состојба. Женските 
црти на лицето на богот Дионис, виновата лоза, гроздовите околу него, го 
карактеризираат богот на виното, а тоа може да се види и од написот на 
постаментот на кој стои скулптурата. Текстот на базата е нецелосен и се 
претпоставува дека се работи за завет кон царот Хадријан. 

 Лозарството и сточарството биле главни занимања на населението во 
целиот тиквешки крај за што ни зборуваат и неколкуте случајни откритија на 
двојни камени корита, изработени во камен-живец, а биле користени на 
поголем број локалитети кои и денес претставуваат значајни лозарски реони во 
овој крај (Долни Дисан, Белград, Раец, Ракле). Познато е дека ваквите двојни 
корита биле користени за гмечење и цедење на грозјето во овие лозарски 
подрачја. 

 Многу значаен предмет кој го потврдува култот кон грозјето и виновата 
лоза во областа Тиквеш е мермерната вотивна плоча пронајдена во месноста 
Ума во близина на Кавадарци. Станува збор за многу успешно изработена 
култна икона „Баханалија“ или релјефна претстава изработена во бел мермер 
во чест на богот на грозјето и виното - Бахус.  

5



 
 

 

 

Сл.3. Постамент за споменик од археолошкиот локалитет Стоби со 
претстава на грозје и винова лоза 

 Во Музејот на Општина Неготино се наоѓа фрагмент од една поголема 
Баханалија, на која е претставен богот Бахус во придружба на две менади, 
накитени со грозје, во момент на разиграност, опиеност и опуштеност. 

 

Сл.4. Мермерен фрагмент со претстава на пехар и грозје од локалитетот Стоби 
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 Во близина на селото Долни Дисан во месноста Белград кај Калина 
Чешма постои вила рустика од римски период, а сè уште може да се види 
големото двојно корито изработено од камен-живец, кое на долниот дел има 
отвор. 

1.1.1.2. ЛОЗАРСТВОТО ВО ОБЛАСТА ТИКВЕШ ВО РАНИОТ 
СРЕДЕН ВЕК 

 Значајни сознанија за развојот на лозарството во Македонија и областа 
Тиквеш во текот на XI и XII век ни дава Теофилакт Охридски во своите писма. 
За обработка на лозовите површини, како што смета Теофилакт, се користеле 
разновидни алатки, пред сè мотика и дикели. Исто така бил употребуван и 
крупен добиток, ѕевгар волови. Во областа Тиквеш, каде лозарството се 
одгледувало со векови, имало многу убави лозови насади од чие грозје се 
правело многу убаво тенко црвено вино. 

 

1.1.1.2.1. Обработка на лозјата во раниот среден век 

 Одгледувањето на виновата лоза во средниот век барала многу повеќе 
работа, знаење и искуство. За да се докаже ова е потребно да се објаснат сите 
работи што земјоделецот требало да ги изведе на своето лозје. 

 Од постоечките документи и материјали се гледа дека се продавало 
бело и црно вино, па според тоа постоеле два вида на грозје, бело и црно. 

Кроење на виновата лоза 

 Во зависност од тоа каде се наоѓало лозјето, која сорта била застапена 
во тоа време, биле познати два начина на кроење на виновата лоза. 

 Првиот начин на кроење на виновата лоза се вршел секоја година рано 
напролет, така што кроењето се вршело ниско до пењушката, при што 
избивале поголем број ластари кои не биле многу долги, ниту пак дебели. 

 Во вториот случај лозата се пуштала најнапред да израсне до извесна 
должина и да зајакне, па дури тогаш била кроена, така што нејзините прачки 
биле на подолго растојание од пењушката. Двата начина на кроење биле 
застапени пошироко во областа Тиквеш. 

Подготовка на земјата за садење на лозје рилање – трапање 

 Една од значајните работи при садењето на ново лозје била рилањето 
или трапањето на земјата, операција која била и најтешка и најскапа во целиот 
процес на оформување на новото лозје. Оваа операција се изведувала со 
помош на трнокоп и еден вид на лопата за рилање. 
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 Подготовките на земјата за ново лозје, односно рилањето се вршело по 
есенските дождови за да биде завршено во текот на јануари и февруари, 
бидејќи веќе во март се вршеле подготовките за негово садење. 

 

Ѓубрење на лозјето 

 Длабоко ископаната земја била само еден услов за добро напредување 
на виновата лоза. За да се обезбеди побрз раст на виновата лоза, а исто така и 
добар род, требало добро да се наѓубри земјата. За ѓубрење на лозјата 
најчесто се употребувале овчо, козјо или ѓубре од крупните домашни животни, 
коњи, маски, магариња, крави итн. Земјоделците лозари од областа Тиквеш 
многу добро знаеле каква полза има земјата од добро наѓубрените површини, 
па затоа веднаш по рилањето ја наѓубрувале земјата. 
 

Садење на виновата лоза 

 Садењето на виновата лоза во зависност од местоположбата на 
земјиштето се извршувало од крајот на февруари до крајот на април. За 
разлика од риљањето на виновата лоза, садењето на лозјето не претставувало 
некоја тешка работа. Благодарение на природните особености на лозата, 
садењето било извршувано со лозови прачки со веќе оформен корен или пак 
без него. На лозарите уште во средниот век им било добро познато дека за да 
се скрати времето на чекање (три години до првиот род) треба да се расадат 
прачките во однапред подготвени расадници, каде лозовите прачки формирале 
корен. 

Копање на виновата лоза 

 Според одредбите на Которскиот кодик во XIV век се вршеле две копања 
на лозјето. Првото започнувало во април и се вршело до средината на мај, а 
второто започнувало во средината на јуни и завршувало до средината на јули. 
Копањето се вршело со помош на мотика и со дрвено рало. 

Поткршување 

 Поткршувањето на виновата лоза, исто така, била една од значајните 
лозарски операции. Целта на поткршувањето (spampanera) била да се спречи 
поголемото израснување на ластарите на виновата лоза. Поткршувањето се 
вршело во текот на мај, јуни, па сè до средината на јули. Поткршувањето на 
виновата лоза во средниот век се сметало за стручна работа, па затоа оваа 
операција ја извршувале само мажи за кои се сметало дека подобро го 
познаваат тоа. 
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1.1.1.2.2. Лозарството во областа Тиквеш во текот на   XVI  век 

 Во првата половина од XVI век Тиквешката нахија се наоѓала и понатаму 
во рамките на Солунскиот санџак. Во тоа време во рамките на овој санџак се 
наоѓале нахиите: Кратово, Штип, Кочани, Негоричане, Струмица, Тиквеш, 
Мелник и Горна Кресна. 

 Пописот кој во Тиквешката нахија бил извршен во периодот од 1570 до 
1573 година ни кажува дека во оваа нахија виновата лоза била една од 
најзастапените земјоделски култури. Површини со винова лоза се споменуваат 
во селата: Долна Бошава, Страгово, Чемерско, Барово, Марена, Демир Капија, 
Пепелиште, Возарци, Грбавец, Шивец, Дебриште, Дреново, Прждево, Глишиќ, 
Кавадарци, Неготино и други места.  

 За да видиме во кое село колку било развиено лозарството во 
Тиквешката нахија, која во својот состав имала 133 села, од пописниот тефтер 
ќе ги издвоиме следните неколку села каде што данокот за лозје е претставен 
како ушур за шира, која пак за христијанското население изнесувала за 1 медра 
шира 6 акчиња (табела 1). 
 
Табела 1. Годишно производство на вино во областа Тиквеш (1570-1573) 
 

СЕЛО 
 

МЕДРИ АКЧИЊА 

Долна Бошава 342 2052 
Горна Бошава 150 900 
Чемерско 315 1890 
Клиново 200 1200 
Мрежичко 236 1416 
Хохово 1000 6000 
Ваташа 900 5400 
Марена 100 600 
Долни Дисан 900 5400 
Кавадарци 100 600 
Неготино 260 1560 
Прждево 35 4410 
Сопот 1100 6600 
Вешје 750 4500 
Бесвица 420 2520 
Тремник 230 1380 
Моклиште 410 2460 
Бегниште 160 960 
Ресава 350 2100 
Бистренци 500 3000 
Тимјаник 550 3300 
Мрзен Ораовец 500 3000 
Барово 467 2802 
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Дабниште 215 1290 
Конопиште 160 960 
Страмашево 200 1200 
Злешево 540 3240 
Шешково 150 900 
Возарци 180 1080 
Драгожел 200 1200 
Бојанчиште 50 300 
Дрчевица 100 600 
Глишиќ 200 1200 
Драдња 180 1080 
Страгово 100 600 
Бохула 150 900 
Градиште 35 210 
 

Во Tиквешката нахија, која во својот состав имала 133 села, во помала 
или поголема мера лозарството било една од водечките култури во 
земјоделското производство. Само во 1573 година во Тиквешката нахија сe 
произведени 19.040 медри вино во вредност од 114.300 акчиња. Иако 
големината на медрата не може точно да се утврди и да се спореди со 
денешните мерни единици (според едни податоци 1 медра била еднаква со 
една половина од словенското ведро), сепак може да се каже дека во втората 
половина на XVI век лозарството не само што било водечка гранка, туку била и 
една од најдоходовните. 

 

1.1.1.3. Лозарството во областа Тиквеш кон крајот на XVIII и  
            почетокот на XIX век 

 Во овој период лозарството било најразвиено во четири региони во 
Македонија и тоа:  

1. Солунската рамнина 
2. Пелагонија (Лерин–Кожани) 
3. Тиквеш и Раец 
4. Во ридските предели на Мелник 

Вака силниот развој на оваа култура во областа Тиквеш бил поштеден 
од првиот налет на филоксерата која во 1878 година направила огромни штети 
на лозовите плантажи во Србија, а неколку години подоцна во 1883 година 
истата болест направила пустош на лозовите насади во Бугарија. Еве како 
изгледа производството на грозје во некои региони во Македонија во овој 
период (табела 2) 
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Табела 2. Годишно производство на грозје во областа Тиквеш во XVIII век 

Каза Количина на грозје (оки) 
Тиквешка каза 4 000 000 
Струмичка каза 1 200 000 
Гевгелиска каза 2 500 000 
Скопска каза 700 000 
Кратовска каза 1 500 000 
Кумановска каза 800 000 
Тетовска каза 500 000 
Гостиварска каза 1 200 000 
Штипска каза 2 500 000 
Радовишка каза 300 000 
 

Во почетокот на XIX век виновата лоза претставувала една од 
најраспространетите култури во областа Тиквеш. Добро обработуваните 
лозови насади давале големи количини на квалитетно грозје, што било 
предуслов за произведување на квалитетно вино. Во овој период големи 
површини на земја во овој крај се посадени со винова лоза, а произведените 
вино и ракија од овој регион биле надалеку прочуени. Некои сорти на црно 
тиквешко вино според квалитетот биле споредувани со слични сорти вино од 
Бургундија и од Бордо. 

 

1.1.1.4. Винарската визба „ТИКВЕШ” на семејството Велкови 
(1885) 

 Семејството Велкови од Кавадарци уште во првата половина на XIX век 
било меѓу најголемите производители и трговци на грозје во областа Тиквеш. 
Трговијата со грозје ја вршеле со карвани, меѓутоа честопати кога требало да 
се извезува вино и ракија за Солун биле користени сплавовите кои ги правеле 
селаните од село Клиново и од селото Возарци. Натоварени со разновидна 
стока по Црна и Вардар пловеле до Солун. Хаџи Пане Велков и неговиот син 
во 1885 година, по изградбата на железничката линија Белград–Скопје–Солун, 
во центарот на Кавадарци ја формираат првата поголема винарска визба во 
Кавадарци - „Тиквеш“. Местоположбата била во близина на денешната 
општинска зграда. Објектот располагал со вкупна површина од 1.200 м², а над 
него била изградена винарска меана, која работела во рамките на винарската 
визба. 

 Во првите години по основањето на винарската визба, таа работела со 
преработка на 50 до 80.000 килограми грозје, но со текот на времето и како 
резултат на побарувачката нејзиниот капацитет се зголемувал и изнесувал од 
250 до 300.000 килограми грозје.  
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 Голем подем винарската визба „Тиквеш“ направила во почетокот на XX 
век, кога со неа раководи еден од синовите на Ристо Велков, Александар, кој 
успеал од неа да направи една од најголемите и најпознатите во целиот 
тиквешки крај. Во 1912 година Александар Велков склучил договор за 
соработка со познатата фирма „Метакса“ за производство на алкохолни 
пијалаци од Солун. 

 Винарската визба „Тиквеш“ во почетокот започнала со скромна опрема, 
но како времето одминувало, започнале постепено со осовременување на 
опремата. Биле купени филтри, пумпи за преточување, виномери, широмери, 
муљачи и друга опрема. За правење на ракија и други жестоки пијалаци биле 
купени два казана. Едниот поголем со капацитет од 1.800 килограми наречен 
„султан“ и друг помал од 600 килограми. 

 Семејството Велкови за потребите на винарската визба располагало со 
сопствени лозови насади со површина од 70 декари, меѓутоа тие не биле 
доволни да ги задоволат капацитетите на подрумот, па затоа дополнително 
биле откупувани уште 100 до 150.000 килограми грозје. Плаќањето на грозјето 
се вршело веднаш по мерењето, покрај другото и од суеверие - ако не било 
платено виното можело да скисне. 

 Винарската визба на семејството Велкови била една од првите поголеми 
работни организации во Кавадарци, која постојано вработувала дваесетина 
работници, додека таа бројка за време на откупот и преработката на грозјето 
се зголемувала и барала ангажирање на уште дваесетина работници. 

 

1.1.1.5. Формирање на Винарското претпријатие „ТИКВЕШ” 

 Веднаш по завршувањето на Втората светска војна (по ослободувањето 
на земјата), новата власт прави напори за окрупнување на производството на 
грозје, вино и ракија во Македонија. Така во Кавадарци во текот на 1946 година 
била формирана лозова економија „Бел камен“. Во 1947 година е формирано 
Винарското претпријатие „Тиквеш“, за производство на вино, ракија и други 
алкохолни пијалаци, а дирекцијата на ова претпријатие се наоѓала во Скопје. 

 Во 1947/1948 година започна изградбата на модерна и современа 
винарска визба „Тиквеш“ во Кавадарци. Визбата беше изградена на западниот 
дел од градот, а првите количества на грозје во новоизградените 
преработувачки капацитети беа примени во 1951 година во износ од 35 вагони 
грозје. Во првите години сместувачките капацитети на винарската визба беа 
скромни и изнесуваа 300 вагони грозје. 

Во 1948/1949 година биле формирани и други лозаро-винарски задруги 
во Кавадарци и во околните тиквешки села. Подоцна, со реорганизацијата, 
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најголемиот дел од овие задруги заедно со нивните лозови површини беа 
припоени кон Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“. 

 Најголеми зафати во делот на сместувачките капацитети на комбинатот 
„Тиквеш“ се направени во 1947, 1948, 1956, 1966, 1972, 1974, 1978, 1982 
година. Во 1984 година Винарската визба „Тиквеш“ располага со 5.400 вагони 
сместувачки капацитети за вино и други алкохолни пијалаци. 

1.1.1.6. Винарската визба на југословенскиот крал Александар 
           Караѓорѓевиќ во Демир Капија  

 Во 1927 година кралот на Југославија Александар Караѓорѓевиќ во 
Македонија испратил една група експерти, со цел да пронајдат погодно место 
за подигање на винарска визба. Меѓу повеќето посочени места во општините 
Кавадарци, Неготино и Гевгелија, како најпогодно за формирање на 
земјоделско стопанство и винарска визба му ја предложиле земјата во селото 
Бања меѓу реките Бошавица и Вардар. Кралот Александар Караѓорѓевиќ во 
1928 година го откупил од Усни-бег и Мехмед-бег земјиштето со површина од 
2.700 хектари за сума од 2.000 златни лири, и покрај тоа што некој богат жител 
од с.Бања понудил значително поголема сума на пари.  

 За управник на овој голем имот кралот го именувал Милош Леовац од 
Белград, кој на овој имот останал до крајот на својот живот. Веднаш по 
започнувањето со градежните работи во визбата биле набавени четири 
стаклени базени, направени во Австрија, за ферментација на грозјето. Во исто 
време од Србија биле набавени поголем број на дрвени буриња и бочви 
изработени од дабово дрво, со капацитет од 4.000 до 6.000 литри. 

 Во рамките на кралскиот имот била изградена и една луксузна вила 
„Кралица Марија“ пред чиј влез биле поставени две каријатиди (жени 
столбови), кои специјално биле изработени во Романија и донесени тука. 

 Во 1948 година со одлука на Владата на Народна Република Македонија 
кралскиот имот е национализиран, а за време на колективизацијата тој останал 
во рамките на Земјоделското стопанство „Демир Капија“. Подоцна винарската 
визба и кралскиот имот ги стопанисува ЗЗ „Повардарје“ од Неготино, а по 
нивното паѓање во стечај ги купи фирмата „Агропин“ и сега се имот на 
семејството Еленови од Кавадарци. 

 Од 2003 година кралскиот имот е ставен под заштита на УНЕСКО, а тоа 
значи дека сегашните сопственици на имотот можат да ги реставрираат само 
оние објекти што не се во првата зона на заштита, а за вилата „Марија“е 
потребно да се добие посебна дозвола по поднесување апликација за нејзина 
реконструкција. 
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 Во објектот каде што некогаш се чувало сеното, сега се направени две 
сали за дегустација, а од винарската визба веќе се произведуваат шест вида 
на вино под брендот „Вила Марија“ од кои пет црвени и едно бело. 

 

1.1.1.7. ЗИК  „ПОВАРДАРЈЕ”  - Неготино 

ЗИК „Повардарје“ од Неготино заедно со Агрокомбинатот „Тиквеш“ од 
Кавадарци направија големи чекори за обнова и забрзан развој на лозарството 
и винарството во тиквешкиот крај. Комбинатот „Повардарје“ со своите 
површини се простира по средното течение на реката Вардар од неговата лева 
и десна страна. За обнова на уништеното лозарство во Неготинско, во 1930 
година бил подигнат лозов расадник за производство на посадочен материјал 
на американска подлога. 

Првата поголема лозова плантажа со површина од 170 ха е подигната во 
1952 година во месноста Маренски Уши, која подоцна влезе во состав на 
земјоделското стопанство „Ило Виларов“ од Неготино. Во наредниот  период, 
во 1954, 1955, 1956 и 1958 година се подигнати нови лозови насади – 
плантажи. Во 1963 година е формиран Земјоделско-индустриски комбинат 
„Повардарје“ – Неготино. Токму затоа во 1963 година во Неготино е изградена 
современа винарска визба со капацитет од 250 вагона. Во наредниот период 
винарската визба се проширува неколку пати, со што во 1983 година 
достигнува капацитет од 3.000 вагони грозје. Со тоа винарската визба во 
Неготино стана втора по големина визба во Македонија. 

Во 1975 година во визбата е монтирана нова линија за полнење на 
виното во шишиња, а во 1985 година е изградено ново современо одделение, 
со нова линија од 5.000 шишиња на час. 

Покрај ЗИК „Повардарје“ – Неготино, во Општина Неготино од големо 
значење беше основањето и делувањето на ЗИК „Венец“ - с. Долни Дисан. Овој 
комбинат е целосно лозарски, со сопствени површини од 350 ха. 

 

1.2. Физичко-географски карактеристики на областа Тиквеш 

 

Помеѓу котлините во Македонија, кои по својата положба се разликуваат 
една од друга, Тиквешката Котлина се истакнува како засебна географска 
целина со своите геоморфолошки и антропогеографски особини. Со површина 
од 2.120 км2, областа Тиквеш зазема значителен дел од територијата на 
Република Македонија. Тиквешката Котлина е ограничена со планините: на југ, 
Мариовско-магеланските Планини, чиј венци изнесуваат до 1.700 метри. 
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Планинските висови на исток и на запад се исто така добро изразени. На запад 
од котлината се наоѓа планината Борила од 1.500 метри, а на југ се наоѓа 
планината Балија со 1.400 метри и Карадак со 750 метри височина. Вака 
врамената со планини Тиквешка Котлина од северната страна е пресечена од 
реката Вардар, а од западната страна од реката Црна, а преку средината на 
котлината минува реката Луда Мара).  

Во потесна географска смисла, Тиквешката Котлина се простира: на 
север кај сливот на реката Брегалница, спрема селата Виничани и Ногаевци, 
потоа свртува над селата Градско и Долно Чичево, потоа над селата Сирково, 
Мрзен Ораовец, Фариш, Раец до селото Никодин со ридот Ножот до селото 
Топлица. 

Западната граница на котлината почнува од месноста Топлица преку 
патот Градско - Прилеп до селата Раец и Дреново во правец на Тиквешкото 
Езеро. Ги опфаќа месностите на Сува Гора со атарот на селата Бегниште, 
Кошани и Дабниште. На југ областа продолжува над селата Ваташа, Моклиште, 
и висорамнината Витачево. Во овој дел е опфатена месноста Белград со 
селата Горни и Долни Дисан, Прждево и Демир Капија. Јужната страна 
завршува со селото Дрен. 

Источната страна се движи преку реката Вардар во правец на селото 
Корешница, ја сече Липковска Река и оди спрема селата Брусник и Пепелиште, 
ја минува реката Вардар и железничката линија Скопје - Гевгелија до селото 
Уланици и завршува со утоката на реката Брегалница во Вардар. 

1.2.1. Клима 

Климата има големо влијание врз развојот на виновата лоза, односно во 
родноста и квалитетот на грозјето. Климата како значаен фактор во развојот на 
виновата лоза ја сочинуваат: температурата на воздухот, сончевата светлина, 
влагата на воздушните струи кои делуваат во дадената област. Секој од овие 
фактори има свое влијание на виновата лоза, а резултатот од нивното 
влијание се гледа во порастот на лозата, степенот на зреење на грозјето и во 
создавањето на квалитетни состојки кои од грозјето преминуваат во виното. 

Географската положба и релјефот на тиквешкиот крај претставуваат 
значаен фактор кој влијае врз севкупните климатски карактеристики. 
Тиквешијата е област каде што се вкрстуваат и вршат влијание две зонални 
клими: континентална и медитеранска. Во помала мерка влијание врши и 
локалната планинска клима.  

Влијанието на континенталната клима дејствува од север и продолжува 
по реката Вардар и Брегалница. Како резултат на нејзиното влијание имаме 
краткотрајни и прилично студени периоди. 
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Медитеранската клима, пак, доаѓа од југ од Егејското Море, по долината 
на реката Вардар, и како резултат на нејзиното влијание имаме благопријатни 
зими со релативно високи температури. 

Влијанието на локалната планинска клима е ограничено и не доаѓа до 
поголем израз, а доколку до неа дојде истата посилно се чувствува во 
планинскиот дел од областа. Под дејство на овие климатски влијанија во овој 
регион е образувана посебна модификација на медитеранската клима. Како 
резултат на тоа, тиквешкиот регион е богат со разновиден растителен свет. 

 

1.2.1.1. Температура 

 Виновата лоза е питомо растение кои може да вегетира и живее во 
екстремно високи температури во предели со топла клима, какви што можат да 
бидат температурите во областа Тиквеш. Овој реон спаѓа во доста топлите 
подрачја и овој фактор многу поволно влијае за развојот на лозарството. 
Средната годишна температура во Кавадарци изнесува 18,9°C, а во Демир 
Капија 19,5°C. Најтопли месеци во Кавадарци се јули и август, со средна 
месечна температура од 24,7°C, а најстуден е јануари со средна месечна 
температура од 1,5°C. 

 Тиквешкото виногорско подрачје се одликува со доста високи 
температури на воздухот, особено во летниот период од годината. Во Демир 
Капија на 22 јули 1952 година е регистрирана највисока температура во 
Република Македонија од 44,5°C, а во Кавадарци таа изнесувала 41°C. 
Апсолутниот минимум на воздухот во Кавадарци е забележан на 27 јануари 
1952 година од -17°C, а во Демир Капија таа изнесувала -22°C.  

 Средниот број на летни денови во кои температурата на воздухот 
изнесува над 30°C за Демир Капија изнесува 68, а за Кавадарци е нешто 
помал. 

1.2.1.2. Врнежи 

Поголем дел од Тиквешкиот виногорски реон се одликува со мали 
количини на врнежи, а територијата околу Градско се смета за локалитет со 
најмалку врнежи на метар квадратен на територијата на Република  
Македонија. Средната количина на врнежи во Кавадарци изнесува 484 мм. Во 
Кавадарци најсушни се летните месеци јули и август, со средна месечна 
количина од 23 до 27 мм. 

Просечните годишни денови со врнежи во Кавадарци изнесуваат од 63 
до 112 дена. Ако вкупната сума на врнежи се подели со бројот на врнежливите 
денови, просечно доаѓа по 5 мм на еден врнежлив ден. 
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1.3. Геолошки карактеристики на областа Тиквеш 

Геолошките карактеристики на областа Тивеш досега биле предмет на 
истражувања од страна на поголем број геолози, но сепак најкомплетен опис 
можеме да најдеме во трудовите на Rakićević и соработниците (1965) и Hristov 
и соработниците (1965). Врз основа на овие истражувања кои се направени во 
рамките на изработката на Основната геолошка карта на Република 
Македонија во областа Тиквеш, лито-стратиграфската секвенца го има 
следниов редослед (сл.5). 

 
Најстарите формации имаат правец северозапад-југоисточно протегање 

(NW-SE) и припаѓаат на внатрешниот дел на вардарската зона. Најдолниот 
палеозојски (Pz) метаморфен комплекс е претставен со две серии и тоа: серија 
на амфиболски и амфиболско-хлоритски шкрилци со прослојци од мермери и 
серија на кварцно-серицитски и шкрилци со прослојци од мермери и филити. 
По раседните структури во вардарската зона, во форма на издолежени ленти и 
испрекинати леќи се појавуваат серпентинити. Крајниот југозападен дел од  
областа Тиквеш е претставен со мермери и доломити, веројатно со девонска 
старост.  

Преку серијата на палеозојските метаморфни карпи се развиени 
мезозојските (Mz) формации, главно од доцниот креден период. Туронските 
(K2) песочници, конгломерати и масивни варовници се простираат кон 
југозападниот и западиот дел од областа Тиквеш. Дијабазите и супмаринските 
изливи на спилити се чести и во подолните делови од оваа секвенција, каде 
исто така се појавуваат и помали маси од габрови. Палеозојските и 
мезозојските карпи опфаќаат речиси 39 km2 во југозападниот и западниот дел 
од областа Тиквеш.  

Комплексот од терцијарни и кватерни седименти го опфаќа поголем дел од 
областа Тиквеш. Горноеоценски (4E3) флишни седименти и жолти песочници 
се појавуваат по должината на долините на реките Вардар, Црна Река и Луда 
Мара, како и во мал дел од тиквешкиот басен. Овие седименти со длабочина и 
до 3.500 m опфаќаат околу 34 km2 главно во северниот дел од областа Тиквеш.  

 
Тиквешкиот басен го пополнуваат плиоценски (Pl) седименти, граничејќи се 

со реката Вардар на север и палеозојско-мезозојска формација, која се 
распростира во правец северо-запад - југоисток. Ова подрачје главно е 
претставено со серии од разновидни песоци. Овие серии се хомогени, содржат 
претежно жолт песок со ниска содржина на крупна песоклива глина (чакалесто 
песокливи глини) и финозрнест сив песочник, сиромашен со фосилни остатоци. 
Плиоценските (Pl) седименти покриваат најголем дел (околу 182 km2) од 
централниот дел на областа Тиквеш.  

Југоисточно од Кавадарци се наоѓаа кватернарни (Q) пирокластични 
вулканити со туфови, бречи и агломерати, кои опфаќаа токолу 25 km2.  
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Кватернарниот период е претставен со делувиум (d), речни тераси (t) и 
алувиум (al). Делувијалните седименти (12 km2) содржат груб материјал од 
околните карпи, измешан со глинесто-песочен материјал. По должината на ре-
ките Вардар, Црна Река и Луда Мара се формирани терасни седименти (23 
km2). Терасите содржат чакал, песок и глини. Алувијалните седименти (40 km2) 
ги покриваат поплавните рамнини на реките Вардар, Црна Река и Луда Мара, и 
содржат главно песок и глина.  

 
 

 

Слика 5. Геолошка карта на областа Тиквеш (Стафилов и др., 2008) 
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1.4. Педогенетски карактеристики на областа Тиквеш 

Педогенетските карактеристики на областа Тиквеш се прикажани врз 
основа на деталниот педолошки опис на присутните типови на почви (сл. 6). 

1.4.1. Автоморфни почви 

Литосолите со профил од типот (A)-R1-R2 се развиени или слабо 
развиени почви со максимална длабочина на солумот од 20 см, формирани 
се на цврста или слабо распукана карпа. Овие почви имаат ниска 
продуктивна способност како резултат на плиткиот солум, високата 
содржина на скелет и ниска содржина на глина. Овие почви немаат 
значење за земјоделското производство.  

Рогосолите со профил од типот (A)-C, се образуваат на растресити 
седименти. Се формираат со забрзана ерозија на почвениот профил на 
претходно развиени почви и со иницијални процеси на педогенеза која води 
кон создавање на слабо развиен хоризонт (А). Овие почви се подложни на 
ерозија, така што се препорачуваат противерозивни заштитни мерки. 
Регосолите се карактеризираат со пониска плодност во споредба со 
соседните почви од кои настанале по пат на ерозија.  

Почвен комплекс од регосоли и литосоли во областа Тиквеш се 
појавуваат во терените кои се одликуваат со поголем наклон, западно од 
Тиквешкото Езеро, во атарите на селата Дебриште, Камен Дол и 
Крушевица и северозападно до селото Долно Чичево. 

Почвен комплекс на литосоли, регосоли и рензини многу често се 
забележува. Литосолите се забележуваат на највисоките делови од 
теренот. Многу често на површината каде има присуство на литосоли се 
забележува и појава на цврсти карпи. Регосолите се појавуваат на терените 
кои се одликуваат со малку поголем наклон, каде што по пат на ерозија 
солумот постепено се подмладува, додека рендзините се појавуваат на 
порамните терени и во подножјето на ридиштата каде има појава на многу 
честа промена со регосолите и тоа на мали растојанија. Овој почвен 
комплекс е распространет во атарот на селото Дреново, потоа во атарите 
на селата Сирково, Камен Дол, Мрзен Ореовец, Дебриште и источно од 
населбата Градско на левата страна од реката Вардар. 

Почвен комплекс литосоли, регосоли и ранкери се појавува на 
висорамнината Витачево во непосредна близина на Кавадарци. Литосолите 
и ранкерите се образувани врз основа од компактни вулкански туфови, а 
регосолите се образувани со еродирање на хумусно-акумулативниот 
хоризонт на ранкерите.  
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Делувијално (колувијални почви) се дефинирани како неразвиени и 
слабо развиени почви со можен (A) или Ар хоризонт. Имаат едноставна 
градба на профилот од типот (A)-C. Образувани се со еродирање и 
транспортирање на супстратот и почвите од повисоките терени со 
површинските води и со водите од поројните текови и со современа 
седиментација на така еродираниот материјал во подножните делови на 
теренот. Хоризонтот (А) содржи нешто поголема количина на хумус во 
споредба со хоризонтот (С), но сепак не постојат видливи знаци на 
образување на структурни агрегати. Делувијалните почви имаат голема 
хоризонтална и вертикална (по длабочина на профилот) хетерогеност на 
сите својства. Во споредба со алувијалните почви со кои граничат, имаат 
пониска продуктивна способност. 

Рензина се почви со профил од типот A-AC-C. Се образуваат врз 
растресит силикатно-карбонатен супстрат со моличен хоризонт. 
Длабочината на хумусниот хоризонт изнесува до 40 см. Има темносива, 
темнокафеава до црна боја, со добро изразена структура. Карбонатите се 
појавуваат на површината или на извесна длабочина. Најголемиот дел од 
рензините интензивно се користат во земјоделството, а еден дел се и под 
пасишта. На карта се претставени како комплекс на рендзини и регосоли и 
комплекс на литосоли, регосоли и рендзини. Комплексот од рендзини и 
регосоли зафаќа најголема површина од областа Тиквеш. Во околината на 
селото Долно Чичево се појавуваат и мали површини од циметни шумски 
почви и регосоли.   

Смолници се почви образувани врз глинести седименти со повеќе од 
30% на глина, што има дава својство на бабрење (смектити) или врз 
базични и ултрабазични карпи со чие распаѓање со добива поголема 
количина на глина. Смолниците во областа Тиквеш се развиени врз 
глинести терциерни седименти на слабобрановиден релјеф со мал наклон. 
Имаат тип на профил A-AC-C. Почвата содржи повеќе од 30% на глина и 
хоризонтот А има вертични својства: пукнатини и карактеристична 
призматична структура. Хоризонтот А има длабочина поголема од 30 см, а 
хоризонтот АС е обично длабок 20-30 см. Во областа Тиквеш подрачјата 
под смолници се издвоени како самостоен почвен тип. Распространети се 
во непосредната околина на селата Рибарци, Трстеник и Возарци, како и 
северно од Кавадарци. 

Чернозем е почвен тип на семиаридните степски региони со типичен 
моличен хоризонт А0, кој е подебел од 40 см и со преден хоризон АС (25-30 
см). Содржи CaCO3 најчесто од површината и во долниот дел на хоризонтот 
А или АС. Хоризонтот А има добро изразена стабилна зрнеста структура. 
Во областа Тиквеш черноземите најчесто содржат карбонати од 
површината, а во дел од профилите се промиени до извесна длабочина во 
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солумот. Черноземите  се издвоени како посебни педолошки единици (сл.6) 
северно од селото Росоман, а помали површини се наоѓаат источно од 
селото Паликура и помеѓу селата Тимјаник и Долни Дисан. 

 

 
Слика 6. Педолошка карта на областа Тиквеш (Стафилов и др., 2008) 
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Циметни шумски почви се почви со профил од типот Ар-(В)-С или Ар-
(В)С-С. Се одликуваат со камбичен хоризонт (В), кој лежи меѓу хоризонтите 
А и С. Камбичниот хоризонт (В) секогаш содржи повеќе глина од хоризонтот 
А. Тој е позбиен, со намалена капиларна порозност, намалена стабилност 
на структурните агрегати и намалено водопропуштање. Производната 
способност на овие почви не е голема. 

1.4.2. Хидроморфни почви 

Алувијалните почви се современи (рецентни) речни или езерски наноси 
на слоеви, а можат да имаат и хоризонт (А) или (Ар), па дури и G. За разлика 
од делувијалните почви се одликуваат со добра сортираност. Суспендираниот 
материјал од кој се образуваат овие почви има хетероген минералошко-
петрографски состав. Според механичките својства, тоа се лесни почви. 
Макроструктурата е слабо изразена и затоа физичките својства зависат од 
механичкиот состав. Имаат добар воден, воздушен и топлотен режим. Тоа се 
многу плодни почви и на нив се одвива интензивно земјоделско производство. 
Застапени се како самостоен почвен тип по течението на реките Вардар, Црна 
Река и Луда Мара.  

 
2.   ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 

Литературни податоци кои се однесуваат на геолошките, геохемиските, 
педолошките, геоморфолошките, како и антрополошките карактеристики на 
областа Тиквеш можат да се најдат во бројни публикации кои се направени во 
изминатиот период.   

  

      2.1. Преглед на досегашните истражувања 

 
Резултати кои се однесуваат на определување на застапеноста на 

елементите во траги во вината кои се произведени во винариите во областа 
Тиквеш, како и во останатите вински региони во Република Македонија можат 
да се најдат во трудовите на: Julijana Cvetkovic, Sonja Arpadjanb, Irina Karadjova, 
Trajce Stafilov. (2002), Trajče Stafilov, Irina Karadjova (2009), Irina Karadjova, 
Julijana Cvetkovic, Trajce Stafilov, Sonja Arpadjan (2007), Irina Karadjova, Sonja 
Arpadjan, Julijana Cvetkovic and Trajce Stafilov (2004), Julijana Cvetković, Trajče 
Stafilov, ·Dragan Mihajlović (2001), Krste Tasev, Iirina Karadjova, Sonja Arpadjan, 
Julijana Cvetkovic, Trajce Stafilov (2004, 2006, 2005). Исто така, резултати кои се 
однесуваат на геолошките, педогенетските, како и геохемиските 
карактеристики на реонот на Тиквеш и неговата поширока околина можат да се 
најдат во трудовите на: Blazo Boev et all (2005) и Trajce Stafilov et all (2008). 
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3. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 
Во магистерскиот труд со наслов „ГЕОХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ВИНА ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ ВО ОБЛАСТА ТИКВЕШ“ 
како основни цели кои се поставени во истражувањето се: 

 Да се дефинираат геохемиските карактеристики на вината кои се 
произведени во домашни услови во областа Тиквеш преку 
изработка на геохемиски анализи на застапеноста на главните 
елементи (Al, Ca, K, Mg, Fe) и елементите во траги (As, Ba, Cd, Co, 
Cr, Cu, Li, Ni, Pb, Sr, V, Zn), со примена на методите на ICP-AES и 
методата на електротермалната спектрометриска атомска 
апсорпција (ETAAS).  

 Да се изврши определување на застапеноста на главните 
елементи и елементите во траги во почвите кои потекнуваат од 
лозјата од кои се произведени вината кои се предмет на 
геохемиски истражувања.  

 Да се направи статистичка корелација помеѓу добиените 
резултати од геохемиските испитувања на вината и геохемиските 
испитувања на почвите и да се утврдат евентуалните корелации, 
доколку постојат. 

 Да се направи статистичка корелација помеѓу застапеноста на 
елементите во траги во вината кои се произведени во домашни 
услови во областа Тиквеш и вината кои се произведени во 
винарските визби кои постојат во областа Тиквеш и во Република 
Македонија.  

 Да се направат истражувања со примена на методите на 
изотопната геохемија (изотопи на стронциум 87Sr/86Sr) и добиените 
податоци да се споредат со другите вински региони во Европа, за 
да се дефинира потеклото на вината од областа Тиквеш.   

4. МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА 

 Истражувањата кои се дефинирани со целите на истражување во овој 
магистерски труд се реализирани преку примена на соодветни методи на 
истражување, а кои во основа се: 

4.1. Теренски методи на истражување 

Теренските методи на истражување претставуваат многу важна 
истражувачка активност од која во многу зависат и понатамошните 
истражувачки резултати, а секако и изведувањето на завршните заклучоци. Во 
оваа магистерска работа овие методи се преименети во целост во насока на: 

 детален увид на теренот кој е предмет на истражување, 
 изработка на план за теренски активности, 
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 собирање на примероци од почви со истовремено GPS 
позиционирање, пакување на пробите и нивно обележување, 

 фотографирање на изработените профили во почвените 
хоризонти од кои се собрани примероците, 

 евидентирање на сопствениците на лозови насади од чии лозја се 
собрани примероци од почви и примероци од вина, 

 собирање на примероци од вина кои се произведени во домашни 
услови, пакување, евидентирање. 
 

4.1.1. Земање на примероци од почва 

Земањето на примероците од почва е направено во согласност со 
општоприфатените методологии за работа, како што е методологијата 
FOREGS (методологија за изработка на Геохемиската карта на Европа). Во 
согласност со оваа метотодологија на работа се пристапи кон следново: 

 Изработка на педолошки профил за детална анализа на 
параметрите на педолошкиот профил. Заа таа цел се изработи 
профил во длабочина од 1,5 метри на кој детално се согледаа 
сите потребни елементи кои се неопходни при земањето на 
почвени проби од аспект на определба на застапеноста на 
макроелементите и елементите во траги (сл.7). 

 Земање на примероци од почви во длабочина од 40 см, како 
најоптимален хоризонт кој е важен за детерминација на 
застапеноста на макроелементите и елементите во траги (сл. 8).  

 Секоја проба од почва претставува збир на пет поединечни проби 
кои се земени на растојание од 10 метри од централната точка (сл. 
8).  

 

   Слика 7.  Изработка на педолошки профил 
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Слика 8. Земање на поединечни проби од почви 

 4.2. Лабораториски методи на истражување 

За реализација на поставените цели, во магистерскиот труд се 
применети следниве методи на лабораториски истражувања: 

 подготовка на пробите од почва и вино за геохемиска определба 
на застапеноста на макроелементите и елементите во траги (ISO-
14507); 

 подготовка на пробите од почва и вино, согласно со ISO-11466; 
 определување на макроелементите и елементите во траги со 

примена на методите на ICP-AES И ETASS. 

4.2.1. Инструментација 

Елементите кои се истражуваат се анализирани преку примената на  
атомската емисиона спектрометриска метода со двојна плазма (AES-ICP) и  
методата на електротермална спектрометриска атомска апсорпција (ETAAS). 
Со методата на AES-ICP следниве елементи беа истовремено мерени: Al, As, 
Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, V и Zn.  Концентрацијата на 
As, Cd, Co, Cr, Ni и Pb во примероците од вино беа пониски од ограничувањата 
на детекција од AES-ICP и заради тоа беа анализирани со ETAAS. 
Инструментите од типот на: Varian 715-ES Series ICP Optical Emission 
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Spectrometer (Varian, USA) и Zeeman ETAAS Varian SpectrAA-640Z се користеа 
за анализата. Оптималните инструментални параметри за двете техники се 
дадени во табелите 3 и 4. 

Табела 3. Инструменти и услови за работа за ICP-AES систем (Varian, 715ES) 

RF Generator 
Operating frequency 40.68 MHz free-running, air-cooled RF 

generator 
Power output of RF generator 700–1700 W in 50 W increments 
Power output stability Better than 0.1% 

Introduction Area 
Sample Nebulizer V- groove 
Spray Chamber Double-pass cyclone 
Peristaltic pump 0-50 rpm 
Plasma configuration Radially viewed 

Spectrometer 
Optical Arrangement Echelle optical design 
Polychromator 400 mm focal length 
Echelle grating 94.74 lines/mm 
Polychromator purge 0.5 L min-1 
Megapixel CCD detector 1.12 million pixels 
Wavelength coverage 177 nm to 785 nm 
 

Conditions for program 
RFG Power 1.0 kW Pump speed 25 rpm 

Plasma Ar flow rate 15 L min-1 Stabilization time 30 s 

Auxiliary Ar flow rate 1.5 L min-1 Rinse time 30 s 

Nebulizer Ar flow rate 0.75 L min-1 Sample delay 30 s 

Background correction Fitted Number of 
replicates 

3 

Element Wavelengt
h 

Element Wavelength Element Wavelengt
h 

Al  396.152 nm Cr 267.716 nm Na 589.592 nm 

As 188.980 Cu 324.754 nm Ni 231.604 nm 

Ba 455.403 nm Fe 238.204 nm Pb 220.353 nm 

Ca  370.602 nm K 769.897 nm Sr 407.771 nm 

Cd 226.502 Mn 257.610 nm Zn 213.857 nm 

Co 230.786 nm Mg 279.553 V 292.401 
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Табела 4. Оптимални инструментални параметри за ETAAS одредување од 
Varian SpectrAA-604Z 

Parameter As Cd Co Cr Ni Pb 

Wavelength 193.7 nm 228.8 nm 242.5 nm 357.9 nm 232.0 nm 283.3 nm 

Spectral width 
slit 

0.2 nm 0.5 nm 0.2 nm 0.2 nm 0.2 nm 0.5 nm 

Calibration 
mode 

Peak area 

Lamp current 10.0 mA 4.0 mA 7.0 mA 7.0 mA 4.0 mA 5.0 mA 

DRY 

Temperature 120 oC 120  oC 120 oC 120 oC 120 oC 120 oC 

Ramp time 55 s 55 s 55 s 55 s 55 s 55 s 

Hold time - - - - - - 

PYROLYSIS 

Temperature 1400 oC 250 oC  750 oC 1000 oC 900 oC 200 oC 

Ramp time 10 s 5 s 5 s 10 s 5 s 5 s 

Hold time 37 s 22 s 22 s 30 s 22 s 22 s 

ATOMIZING 

Temperature 2600 oC 1800 oC 2300 oC 2600 oC 2400 oC 2100 oC 

Ramp time 0.6 s 0.8 s 1.1 s 1.2 s 1.1 s 1 s 

Hold time 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 

CLEANING 

Temperature 2600 oC 1800 oC 2300 oC 2600 oC 2400 oC 2100 oC 

Time 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 

Ramp time -  - - - - 

SHEATH GAS Argon 

 

4.2.2. Реагенси и стандарди 

Stock solutions (11355-ICP Multi Element Standard IV, Merck) на 23 елементи 
со концентрација од 1.000 mgL1 беше искористено за понатамошно 
растворање. Подготвени се условите за работа, според условите за 
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растворање со 1 molar азотна киселина. Сите хемиски реагенси се од 
аналитичка категорија: хидро-флуорна киселина p.a. (Fluka, Germany); 
perchloric acid p.a. (Alkaloid, Macedonia); хидро-хлорна  p.a. (MERCK, Germany) и 
азотна киселина p.a. (MERCK, Germany).  

Садовите што се користат беа претходно измиени со миење за 24 часа 
секој во сразмер 1 дел HNO3 и 3 дела HCl, проследени со плакнење со двојно 
дестилирана вода. 
 

4.2.3. Примерок од почва и подготовка на примерокот од почва  

Сите примероци од почва беа сушени со воздух. Целиот материјал беше 
раширен во слој не подебел од 15 mm, на подлога која не апсорбира влага од 
почвата и не предизвикува контаминација. Важно е тоа дека беше избегната 
директна сончева енергија. Ако примероците се исушат во грутки, потребно е 
да се раздробат. Пред раздробување, треба да се отстранат камењата, 
остатоците од стакло и ѓубре кои се поголеми од 2 mm преку просејување или 
рачно. Треба да се внимава да се минимизира делот од материјал на 
одделните камења. По сушењето, примероците од почва се дробат и толчат. 

 

4.2.4. Процедура за подготовка на примероци од почвата за   

 хемиска анализа 

Точна тежина од 0,500 g од смелениот примерок од почва и поставен во 
тефлонски сад за дигестија, се додава 10 mL азотна киселина. Садот се 
поставува на азбесна плоча на 100˚C и се додава околу 1 mL од остатокот од 
азотната киселина. Се забележува дека неколку последователни додавања на 
азотна киселина може да бидат неопходни додека емисијата не  престане да се 
оттргнува од целата органска материја. По последното додавање на азотната 
киселина, се отстранува садот од топлата плоча и се лади на собна 
температура пред да се направи дигестија.   

По оладувањето се додаваат 10 mL хлороводородна киселина и 3 mL од 
перхлорна киселина. Се загрева смесата на топла плоча додека да се згусти и 
да престане испарувањето на перхлорната киселина и силициум 
тетрафлуиорид. Не треба да се дозволи смесата целосно да се исуши. Садот 
се трга од топлaта плоча и се лади, се додаваат 2 mL хлороводородна 
киселина или 2 mL азотна киселина и околу 5 mL вода за да се разблажи 
остатокот. Се пренесува растворот квантитативно во 50 mL волуметриско 
шише и се полни до обележувањето и добро се промешува. 

4.2.5. Постапки за подготовка на примерок вино 
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Примерокот од вино (15,0 mL) се става во кварцна печка и полека се 
додава етанол, сè додека примерокот не достигне волумен од 8 mL. Потоа 
квантитативно се става во 25 mL волуметриско шише и се стабилизира со 
концентрирана HCl.  

5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

5.1. Геохемиски испитувања на почви 

 Резултатите кои се добиени со испитувањето на застапеноста на 
макроелементите и елементите во траги во почвите кои се земени од областа 
Тиквеш, како и застапеноста на макроелементите и елементите во траги во 
вината кои се произведени од грозје кое е произведено на истите површини од 
каде потекнуваат почвените проби се прикажани во Табелата 9. 

Табела 9. Застапеност на макроелементи и елементи во траги во почви од 
      областа Тиквеш (ICP-AES, ETASS, во mg/kg) 

 

Анализата на податоците и изработката на картите се извршени со PC со 
примена на различни софтвери: Paradox (ver. 9), Statistica (ver. 6.1), AutoDesk 
Map (ver. 2008) и Surfer (ver. 8.09).  

Сите податоци од теренот, од анализите и мерењата се внесени во матрица 
на податоци. За секој примерок има 45 променливи: број за идентификација на 
примерокот, вид на земениот материјал, географски координати (X, Y, Z), вид 
на анализа, намена на земјиштето, основни литолошки карактеристики, ниво на 
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загаденост на почвата и определување на 19 анализирани елементи (Al, As,  
Ba,  Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Na, Mg, Ni,Pb, Sr, V,  Zn) со методот IСP-MS.  

Степенот на поврзаноста на содржината на хемиските елементи во почвите 
е проценет со линеарна корелација на коефициентот r  на нивните содржини во 
примероците. Земено е дека апсолутна вредност на r од 0,3 до 0,7 индицира 
добра асоцијација, а помеѓу 0,7 и 1,0 силна поврзаност помеѓу елементите.  

Табела 9. (продолжение) 
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Дистрибуцијата на елементите кои ги одразуваат природните процеси 
вклучува елементи кои многу ретко или воопшто не се застапени во 
индустриските процеси. Нивната содржина обично постепено се менува низ 
пределот и зависи од основниот геолошки состав. Врз основа на резултатите 
од факторната анализа и трендовите прикажани на геохемиските карти се 
дефинирани четири геохемиски асоцијации во почвите. Карактеристично за 
природно дистрибуираните геохемиски асоцијации е што содржината на 
хемиските елементи се зголемува во подолните слоеви.  

5.1.1. Геохемиска асоцијација Al–Fe–Ga–Sc–V  

Најкарактеристична асоцијација е онаа со високи содржини на Al, Fe, Ga, 
Sc и V i е означена како збирен фактор 1. Најсилниот фактор 1 содржи високи 
вредности на наведените елементи, објаснувајќи така 19% од вкупната 
варијабилност на податоците за 24-те избрани хемиски елементи.  

Нивното потекло е главно резултат на одредени природни феномени, како 
што се изложеноста на карпите на атмосферските услови и хемиските процеси 
во почвата. Може да се додаде и фактот дека дистрибуцијата на вредностите 
за факторот 1 (Al, Fe, Ga, Sc и V) во површинскиот и во долниот слој  е многу 
зависна од литогенезата на областа. Највисоките вредности за нивната 
содржина се најдени во областа на палеозојските и мезозојските карпи 
(внатрешниот дел на вардарската зона) и во горноеоценската флишна зона, 
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додека најниските вредности се утврдени во областа на холоценските 
алувијални седименти на Црна Река.  

5.1.2. Геохемиска асоцијација Co–Cr–Mg–Ni  

Асоцијацијата илустрирана со факторот 2 се состои од Co, Cr, Mg и Ni. Вто-
риот значаен фактор, факторот 2, има високи вредности на наведените 
елементи, претставувајќи така 15% од вкупната варијабилност на 
обработуваните елементи.  

Слично како и дистрибуцијата на вредностите за факторот 1, и просторната 
дистрибуција на вредностите за факторот 2 (Co, Cr, Mg и Ni) во двата 
испитувани слоја од почвата многу е зависна од литогенезата. Највисоки со-
држини се најдени во областите на палеозојските и мезозојските карпи и во 
зоната на горноеоценскиот флиш, а најниските вредности во областа на 
плеистоценскиот туф, холоценскиот делувиум (западно од градот Кавадарци) и 
холоценскиот алувиум на реките Луда Мара, Црна Река и Вардар.  
 

5.1.3. Геохемиска асоцијација Ca–Sr  

Природната асоцијација на Ca и Sr е објаснета со факторот 4, кој претставу-
ва најслабо изразен природен фактор (8,5 % од вкупната варијабилност на 
податоците).  

Највисоките вредности на факторот 4, како и највисоката содржина на Ca и 
Sr, се јавуваат во областите на горноеоценската флишна зона и плиоценските 
песочни серии, а нивните најниски вредности се во областа на палеозојските и 
мезозојските карпи. Факторот 4 ја објаснува распределбата на карбонатите во 
испитуваната област.  

5.1.4.  Антропогена распределба на хемиските елементи  

Просторната распределба на елементите претставува загадување кога 
тие се внесени во животнатата средина како резултат на човековите 
активности (антропогено загадување). Во случај на произведени хемиски 
елементи со човекова активност, нивната содржина може да се зголеми 
неколку пати повеќе во однос на нивната природна застапеност (со 
незначителни отстапувања). Обично до вакви појави доаѓа во близина на 
главни сообраќајници, раскрсници, депонии на отпад, индустриски зони и 
термоцентрали. Карактеристично за антропогено распределените геохемиски 
асоцијации е што содржините на хемиските елементи во почвите се 
намалуваат со длабочината.  
 

5.1.4.1. Геохемиска асоцијација Cd-Hg-Pb-Zn 

Групата која ги вклучува Cd, Hg, Pb и Zn претставува асоцијација на 
хемиски елементи кои се внесени во животната средина преку човековите 
акртивности. Оваа геохемиска асоцијација е означена како фактор 5. Тој 
претставува 19% од вкупната варијабилност. 
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Карактеристично за оваа асоцијација е збогатувањето со елементи во 
површинскиот слој на почвата наспроти долниот слој. Високата содржина, како 
и збогатувањето на овие елементи во површинскиот слој е посебно изразено 
во областа на палеозојските и мезозојските карпи. 

5.1.4.2. Геохемиска асоцијацијација As-Sb-Tl 

 Асоцијацијата означена како фактор 6 ги опфаќа As, Sb и Tl. Овој фактор 
ги содржи високите вредности на овие елементи, претставувајќи 9,8% од 
вкупната варијабилност. 

 Интересно е што вредностите на содржините на As, Sb и Tl  се на ниво 
на европските средни вредности или малку над нив. Примероците земени од 
холоценскиот алувиум на Црна Река покажуваат високи содржини на овие 
елементи. Вредностите на нивните средни фактори на збогатување ги 
надминуваат средните вредности за целата испитувана област од 4 до 4,5 
пати.   

5.1.4.3. Геохемиска асоцијација K-P 

 Антропогената асоцијација на K и P е илустрирана со факторот 7 кој е 
најслабо изразен (7.4 % од вкупната распределба на податоците). 

 Највисоки вредности за факторот 7, како и највисока содржина на калиум 
и фосфор, се појавуваат во површинскиот слој на хлоценскиот алувиум и во 
холоценските речни тераси на Црна Река и во поширокото подрачје на градот 
Кавадарци. 

 Факторот 7 ја претставува распределбата на елементите во 
истражуваното подрачје кои се внесуваат во почвата преку вештачките ѓубрива 
кои содржат калим и фосфор. Високата содржина на на елементите до 
факторот 7 е резултат на нивното внесување поради интензивното 
земјоделство во подолг временски период. 

 Просторната распределба на анализираните елементи кои се одредени 
во примероците од почви од областа Тиквеш е прикажана на геохемиските 
подлоги кои се користени од публикацијата “Geochemical Atlas of Kavadarci and 
Environs“ (Stafilov, Boev et all, 2008), на сликите 9-22. Статистичките параметри 
се примажани на табелите 5 и 6. 
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   Сл. 9.  Просторна распределба на Al 
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Сл. 10.  Просторна распределба на As 
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Сл. 11. Просторна распределба на Ba 
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Сл. 12.  Просторна распределба на Ca 
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Сл. 13.  Просторна распределба на Cd 
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Сл. 14. Просторна распределба на Co 
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Сл. 15. Просторна распределба на Cr 
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Сл. 16. Просторна распределба на Cu 
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Сл. 17. Просторна распределба на K 
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Сл. 18. Просторна распределба на Mg 

 

43



 
 

 

 

Сл. 19. Просторна распределба на Mn 
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Сл. 20. Просторна распределба на Na 
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Сл.21. Просторна распределба на Ni 
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Сл. 22. Просторна распределба на Pb 
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Табела 5. Статистички параметри од анализираните примероци од почви 

Статистички параметри  

Почви (n=31)  

  X Xg Md Min P10 P25 P75 P90 Max s A E 
Al 3,200 3,100 3,100 1,800 2,200 2,600 3,900 4,100 4,500 0,730 -0,120 -0,910 
As 16,000 11,000 13,000 1,200 4,800 7,400 15,000 22,000 83,000 18,000 3,230 10,310 
Ba 320,000 310,000 300,000 150,000 230,000 250,000 370,000 450,000 720,000 110,000 1,700 4,380 
Ca 4,200 3,400 3,600 1,100 1,600 1,900 6,500 7,200 8,900 2,500 0,410 -1,230 
Cd 0,130 0,100 0,110 0,012 0,039 0,057 0,150 0,280 0,390 0,096 1,350 1,430 
Co 17,000 17,000 16,000 11,000 12,000 13,000 18,000 22,000 38,000 5,300 2,240 6,700 
Cr 100,000 90,000 77,000 31,000 66,000 70,000 107,000 160,000 440,000 72,000 3,780 17,260 
Cu 25,000 24,000 27,000 11,000 13,000 18,000 30,000 36,000 46,000 8,900 0,380 -0,110 
Fe 2,500 2,500 2,500 1,500 2,000 2,200 2,700 3,500 3,600 0,520 0,510 0,220 
K 1,200 1,200 1,300 0,420 0,880 1,100 1,400 1,400 1,900 0,290 -0,920 2,330 
Li 18,000 18,000 17,000 13,000 15,000 16,000 20,000 24,000 32,000 3,900 1,650 4,090 
Mg 1,000 0,940 0,950 0,380 0,570 0,790 1,200 1,300 2,300 0,380 1,500 4,100 
Mn 570,000 570,000 570,000 400,000 450,000 509,000 650,000 700,000 800,000 91,000 0,220 -0,080 
Na 0,710 0,680 0,700 0,340 0,460 0,500 0,840 1,000 1,400 0,230 0,800 0,950 
Ni 81,000 67,000 64,000 24,000 47,000 52,000 76,000 100,000 430,000 86,000 5,000 26,570 
Pb 14,000 13,000 15,000 1,900 4,700 10,000 19,000 22,000 25,000 5,800 -0,360 -0,320 
Sr 130,000 120,000 120,000 41,000 66,000 86,000 170,000 200,000 400,000 69,000 1,960 6,600 
V 77,000 74,000 70,000 49,000 61,000 64,000 79,000 95,000 140,000 21,000 1,930 3,520 
Zn 49,000 48,000 49,000 33,000 36,000 41,000 56,000 61,000 72,000 10,000 0,290 -0,620 
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Табела 6. Коефициенти на корелација од анализираните примероци од почви 

Коефициент на корелација (n=31) 

Почви 
                                        
Al 1.00                                     
As -0.26 1.00                                   
Ba -0.12 0.34 1.00                                 
Ca 0.60 -0.27 -0.27 1.00                               
Cd 0.04 -0.11 -0.13 0.31 1.00                             
Co 0.14 -0.22 -0.46 -0.32 -0.29 1.00                           
Cr -0.04 -0.11 -0.43 -0.31 -0.10 0.88 1.00                         
Cu -0.09 -0.07 -0.23 -0.04 0.05 0.28 0.21 1.00                       
Fe 0.13 -0.15 -0.39 -0.46 -0.35 0.84 0.60 0.25 1.00                     
K 0.03 0.29 0.75 -0.03 0.10 -0.50 -0.38 -0.03 -0.53 1.00                   
Li -0.11 0.12 -0.08 -0.28 -0.08 0.22 0.29 0.34 0.16 0.33 1.00                 
Mg 0.33 -0.05 -0.14 -0.27 -0.29 0.74 0.59 0.04 0.63 -0.12 0.19 1.00               
Mn 0.26 -0.25 -0.29 -0.20 -0.24 0.78 0.53 0.31 0.73 -0.34 0.07 0.72 1.00             
Na -0.14 0.34 0.77 -0.28 -0.14 -0.47 -0.48 -0.46 -0.34 0.53 -0.31 -0.01 -0.28 1.00           
Ni 0.05 -0.08 -0.27 -0.26 -0.07 0.80 0.96 0.14 0.45 -0.19 0.28 0.63 0.49 -0.36 1.00         
Pb 0.04 -0.16 0.27 -0.27 0.04 0.30 0.13 0.17 0.29 0.02 -0.08 0.28 0.35 0.07 0.13 1.00       
Sr 0.17 -0.10 0.72 0.18 -0.13 -0.40 -0.44 -0.34 -0.40 0.42 -0.43 -0.09 -0.20 0.66 -0.30 0.29 1.00     
V -0.21 -0.14 -0.36 -0.45 -0.41 0.57 0.28 0.29 0.82 -0.63 -0.01 0.26 0.51 -0.28 0.05 0.30 -0.30 1.00   
Zn 0.04 -0.16 -0.31 -0.25 -0.21 0.51 0.40 0.61 0.55 -0.04 0.61 0.47 0.61 -0.39 0.35 0.09 -0.42 0.35 1.00 
                                        
  Al As Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni Pb Sr V Zn 
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Критично високи содржини, пред сè, претставуваат содржините на Ni и Cr 
кои се најдени во земените примероци од почва и истите се поклопуваат со 
геохемиската дистрибуиција на Ni и Cr, која е прикажана на геохемиските карти. 
Највисоки содржини на Cr и Ni се најдени во почвата од мерните места  
(Јаребички Камен), близу селото Дебриште (површински слој: 250 mg/kg Cr, 430 
mg/kg Ni, долен слој: 330 mg/kg Cr, 560 mg/kg Ni), 31 – на рид југоисточно од 
селото Возарци (површински слој: 380 mg/kg Cr, 700 mg/kg Ni, долен слој: 440 
mg/kg Cr, 730 mg/kg Ni) и 4 (Дабов Врв), западно од хидроелектричната 
централа „Тиквеш“ (површински слој: 410 mg/kg Cr, 770 mg/kg Ni, долен слој: 
450 mg/kg Cr, 820 mg/kg Ni). Овие три мерни места се наоѓаат на појава на 
палеозојски серпентини (внатрешен дел на вардарската зона). Имајќи предвид 
дека содржината на овие елементи е повисока во долниот слој, може да се 
заклучи дека нивната појава има природно потекло. Високата, понекогаш 
критична содржина на Cr и Ni во зоната на еоценските флишови е потврдена 
од страна на голем број истражувачи од Македонија, Босна и Херцеговина 
(Alajgic, 2008), Хрватска (Sajn and Halamic, 2006) и Словенија (Sajn, 1999). 

Топлницата „Фени“ и покрај очигледното загадување на животната средина 
не учествува значително во најдените вредности на овие елементи, на што 
укажуваат високите вредности на нивните содржини во основниот геолошки 
состав на околината.   

Најдени се и високи содржини на Cd, Hg, Pb и Zn во југозападниот и 
западниот ридест дел од испитуваното подрачје, што е резултат од високите 
содржини на тешките метали во органскиот материјал во површинскиот слој на 
почвата или последица од транспорт на долги растојанија, што е и покажано на 
експерименталните геохемиски карти за Хрватска и Словенија (Sajn and 
Halamic, 2006). Високата содржина на овие елементи во почвата од мерното 
место 54, алувиум од реката Вардар до селото Џидимирци (површински слој 
2,3 mg/kg Cd, 0,22 mg/kg Hg, 70 mg/kg Pb, 140 mg/kg Zn, долен слој 1,9 mg/kg 
Cd, 0,15 mg/kg Hg, 66 mg/kg Pb, 130 mg/kg Zn) е резултат на загадувањето од 
Топилницата за олово и цинк во Велес (Stafilov et all, 2008, Miesch, 1976) и 
загадувањето од рудниците за олово и цинк „Злетово” од Пробиштип (Stafilov et 
all, 2005, Dolenc et all, 2005) и „Саса” од Македонска Каменица (Stafilov et all, 
2005).  

Високите содржини на споменатите типични тешки метали се и резултат на 
урбаната активност во градот Кавадарци. Во мерното место 50 (центар на 
градот) нивната содржина во површинскиот слој почва изнесува 0,22 mg/kg Hg, 
170 mg/kg Zn, а во долниот слој 0,15 mg/kg Hg, 150 mg/kg Zn, но е многу ниска 
во споредба со други значително загадени области во Македонија (Велес), но и 
во Словенија (Јесенице, Целје или Межице) (Sajn et all, 1999, Sajn, 2005, Sajn, 
2006). Може да се каже дека од аспект на дистрибуцијата на Cd, Hg, Pb и Zn 
многу познатата винарска област Тиквеш е чиста област.  

Највисоки содржини на овие елементи се најдени во холоценскиот аливиум 
на Црна Река на мерното место 68 – западно од селото Шивец (површински 
слој: 24 mg/kg As, 5,5 mg/kg Sb, 1,1 mg/kg Tl; долен слој: 24 mg/kg As, 4,7 mg/kg 
Sb, 1,1 mg/kg Tl), и на мерното место 241 – југозападно од селото Паликура 
(површински слој: 32 mg/kg As, 4,8 mg/kg Sb, 1,4 mg/kg Tl; долен слој: 30 mg/kg 
As, 4,2 mg/kg Sb, 1,4 mg/kg Tl).  
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Збогатувањето на холоценскиот аливиум на Црна Река е резултат на 
природната ерозија од рудни депозити (As и Sb) на Алшар на планината 
Кожуф, но исто така и од рударските активности. 

5.2. Геохемиски испитувања на вина 

 Резултатите од геохемиската определба на концентрациите на 
макроелементите и елементите во траги во вината кои се произведени во 
домашни услови во областа Тиквеш, со примена на методите да ICP-AES и 
ETASS се прикажани во Табелата 7.  

Табела 7. Концентрација на макроелементите и елементите во траги во вината 
  произведени во домашни услови во областа Тиквеш  

 

 

Просторната положба на земените примероци од вина кои се 
произведени во домашни услови и корелацијата помеѓу застапеноста на 
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определените геохемиски парови на елементи во вина/почви е прикажана на 
сликите 23-38, а статистичките параметри се примажани во табелите 7 и 8. 
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Сл. 23. Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Alпочви / Alвина) 
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Сл. 24. Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Asпочви / Asвина) 
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Сл. 25.  Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Baпочви / Baвина) 
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Сл. 26. Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Caпочви / Caвина) 
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Сл. 27.  Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Cdпочви / Cdвина) 

57



 
 

 

 

 

Сл. 28. Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Coпочви / Coвина) 
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Сл. 29. Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Crпочви / Crвина) 
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Сл. 30.  Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Cuпочви / Cuвина) 
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Сл. 31. Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Kпочви / Kвина) 
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Сл. 32.  Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Mgпочви / Mgвина) 
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Сл. 33.  Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Mnпочви / Mnвина) 
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Сл. 34.  Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Naпочви / Naвина) 
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Сл. 35. Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Niпочви / Niвина) 
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Сл. 36. Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Pbпочви / Pbвина) 
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Сл. 37.  Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Srпочви / Srвина) 
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Сл. 38. Просторна положба на земените примероци од вина и почви и нивна 
     геохемиска корелација (Znпочви / Znвина
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Табела 7. Статистички параметри од анализираните примероци од вина 

Статистички параметри 

Вино (n=31) 

  X Xg Md Min P10 P25 P75 P90 Max s A E 
Al 0,7700 0,5100 0,5500 0,1000 0,1700 0,2700 0,9600 1,2000 4,9000 0,9100 3,5200 14,9200 
As 34,0000 9,9000 28,0000 0,5000 0,5000 0,5000 53,0000 87,0000 130,0000 36,0000 1,0300 0,3800 
Ba 0,2200 0,1900 0,1800 0,0580 0,0920 0,1200 0,3400 0,3800 0,4700 0,1200 0,7800 -0,5500 
Ca 51,0000 47,0000 47,0000 20,0000 30,0000 34,0000 61,0000 82,0000 110,0000 22,0000 0,9500 0,2800 
Cd 0,8700 0,3800 0,4600 0,0500 0,0500 0,1200 0,9200 1,5000 5,3000 1,2000 2,5200 6,3700 
Co 2,3000 1,2000 1,7000 0,0500 0,1800 0,5700 3,4000 4,5000 11,0000 2,3000 1,8000 4,4100 
Cr 12,0000 7,6000 8,9000 0,5000 2,4000 4,5000 14,0000 20,0000 100,0000 17,0000 4,4800 22,7400 
Cu 0,2200 0,0930 0,0790 0,0087 0,0290 0,0360 0,1800 0,8700 1,4000 0,3500 2,3800 4,8700 
K 840,0000 790,0000 820,0000 320,0000 430,0000 637,0000 1000,0000 1200,0000 1600,0000 310,0000 0,5300 0,2600 
Mg 87,0000 83,0000 88,0000 24,0000 67,0000 81,0000 96,0000 120,0000 130,0000 23,0000 -0,9200 1,9900 
Mn 1,4000 1,3000 1,2000 0,4800 0,7400 1,1000 1,5000 1,9000 3,0000 0,5400 1,1300 2,0300 
Na 9,5000 5,5000 3,6000 1,0000 2,0000 2,5000 11,0000 20,0000 64,0000 13,0000 3,0700 11,4600 
Ni 38,0000 24,0000 24,0000 2,5000 6,7000 13,0000 44,0000 76,0000 200,0000 42,0000 2,5800 7,8600 
Pb 53,0000 27,0000 28,0000 2,5000 2,5000 16,0000 55,0000 100,0000 290,0000 68,0000 2,4300 5,6200 
Sr 1,1000 0,8200 0,9500 0,1500 0,3500 0,4400 1,4000 2,4000 2,9000 0,7400 0,9700 0,0900 
Zn 0,3000 0,1900 0,2300 0,0360 0,0500 0,0500 0,5700 0,7000 0,9000 0,2600 0,9300 -0,4400 
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Табела 8. Коефициенти на корелација од анализираните примероци од вина 

Коефициент на корелација 
Вино 

                                  
Al 1.00                               
As 0.18 1.00                             
Ba 0.28 -0.10 1.00                           
Ca 0.18 0.11 0.04 1.00                         
Cd 0.44 0.37 -0.23 0.44 1.00                       
Co 0.33 0.20 -0.17 0.42 0.59 1.00                     
Cr 0.88 0.01 0.37 0.01 0.18 0.12 1.00                   
Cu -0.06 0.14 -0.05 -0.08 0.09 0.05 -0.09 1.00                 
K 0.50 -0.12 0.50 0.28 -0.01 0.01 0.51 -0.34 1.00               
Mg 0.11 0.04 0.60 0.26 0.05 0.25 0.13 0.14 0.32 1.00             
Mn 0.21 -0.03 0.12 0.55 0.43 0.64 0.10 0.15 0.11 0.52 1.00           
Na 0.03 0.18 0.19 0.26 0.02 0.01 -0.07 -0.09 0.11 0.38 -0.02 1.00         
Ni 0.01 -0.38 -0.11 0.10 0.01 0.31 0.20 -0.03 -0.03 0.01 0.24 -0.30 1.00       
Pb -0.03 -0.25 0.08 -0.07 0.19 0.04 -0.03 0.35 -0.24 0.20 0.07 0.16 -0.04 1.00     
Sr 0.07 -0.11 0.51 0.28 -0.09 0.19 0.01 -0.05 0.39 0.72 0.44 0.39 -0.19 0.07 1.00   
Zn -0.14 0.02 0.03 0.17 0.33 0.37 -0.10 0.24 -0.16 0.26 0.27 0.02 0.12 0.37 0.09 1.00 
                                  
  Al As Ba Ca Cd Co Cr Cu K Mg Mn Na Ni Pb Sr Zn 
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Табела 9. Коефициент на корелација помеѓу парот (почва-вино) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од прикажаните резултати кои се однесуваат на корелацијата помеѓу 
застапеноста на макроелементите и елементите во траги во почвите и вината 
кои се произведени во домашни услови во областа Тиквеш може да се 
констатира дека нема некоја нагласена корелација во определени елементни 
парови (табела 9). Непостоењето на значителна корелација помеѓу 
анализираните почви и анализираните вина би требало да се објасни преку 
малиот број на примероци кои се предмет на истражување, како и преку 
процесите на концентрација на микроелементите во вината. 

Од друга страна, интересни се корелациите кои се однесуваат на 
концентрацијата на одредени елементи во траги во вината кои се произведени 
во домашни услови и вината кои се произведени во винариите во Република 
Македонија.   

Од сликите 39 и 40, на кои се прикажани концентрациите на As (сл.39) и 
концентрациите на Pb (сл.40) може да се забележи дека имаме поголеми 
концентрации на овие два елемента во вината кои се произведени во домашни 
услови, со еден мал исклучок кај виното вранец и содржината на Pb која е 
приближно идентична во двата типа на вино. 

На сликата 41 е прикажан односот на содржините на Cd, Ni и Cr во 
белото и црвеното вино, кое е произведено во домашни услови и во условите 
на винаријата „Тиквеш“. Од оваа слика може да се констатира дека имаме 
поголеми концентрациите на Cd и Ni во белото и црвеното вино кое е 
произведено во домашни услови. Треба да се спомене дека овој тренд на 

Почви - Вино 

    
Al -0.04 
As 0.11 
Ba 0.23 
Ca 0.02 
Cd -0.06 
Co -0.26 
Cr -0.04 
Cu 0.04 
K 0.00 
Mg -0.30 
Mn -0.40 
Na 0.11 
Ni 0.03 
Pb 0.27 
Sr 0.16 
Zn -0.26 
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поголеми концентрации на елементите во вината кои се произведени во 
домашни услови не ја следи концентрацијата на Cr.  

 

Сл. 39. Содржина на As(µg/l) во вината произведени во домашни  
      услови и вината произведени во винаријата „Тиквеш“  

 

Сл. 40. Содржина на Pb As(µg/l) во вината произведени во домашни 
услови и вината произведени во винаријата „Тиквеш“ 
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a) Cd (µg/l) 

 

     б) Ni (µg/l) 

 

     в) Cr((µg/l) 

Сл. 41. Содржина на Cd, Ni и Cr во бело и црвено вино произведено во  
домашни услови и во винаријата Тиквеш 
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Треба да се спомене дека овој тренд на распределба на елементите во 
траги во белите и црвените вина произведени во домашни услови и во услови 
на востановена технологија (винарии) се забележува и во останатите вински 
региони во Република Македонија (в. Додаток), како што се: „Лозар“ - Велес, 
Џумајлија, „Винојуг“ - Гевгелија, „Лозар“ - Битола, Штип. 

Објаснувањето на оваа појава најверојатно треба да се побара во 
начинот и средствата за филтрирање на вината кои се користат во Република 
Македонија. 

 

5.3. ИЗОТОПСКИ (87 Sr/ 86 Sr) ИСПИТУВАЊА НА ВИНО ОД ОБЛАСТА 
ТИКВЕШ 

  Во рамките на овој магистерски труд се презентирани и истражувања 
кои се направени во насока на воведување на метода на одредба на потеклото 
на виното со примена на методите на изотопната геохемија. Имено, денес во 
светот нашироко се применуват изотопите на стронциумот во определувањето 
на потеклото на виното. За таа цел се собрани определен број на примероци 
од областа Тиквеш и добиените резултати се прикажани на сл. 42. 

 

Сл. 42. Одреба на потеклото на виното со примена на изотопите на 
стронциумот 87Sr/86Sr (Max-Planck Institut Mainz, Germany) 
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6. ЗАКЛУЧОК 

 

 Магистерската работа со наслов „ГЕОХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ВИНА ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ  ВО ОБЛАСТА ТИКВЕШ“ во себе ги 
вклучува истражувањата кои се направени во текот на 2009/2010 година на 
терените во областа Тиквеш, а во насока на одредување на геохемиските 
карактеристики на вината кои се произведени во домашни услови. За 
постигнување на оваа цел се собрани поголем број на примероци: 

 вина кои се произведени во домашни услови во областа Тиквеш; 
 примероци почви под лозјата од кои со преработка на грозјето се 

произведени вината во домашни услови; 
 примероци од вина кои се произведени во винариите во Република 

Македонија. 

Собраните примероци се приготвени за геохемиски испитувања со примена 
на стандардните ISO-постапки за приготвување на примероци од почви и вина 
и истите потоа се анализирани со примена на методите на ICP-AES и ETASS. 
Во овие геохемиски испитувања се одредени следниве елементи: Al, Ba, Ca, 
Cu, K, Mg, Mn, Na, Sr, As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb и Zn. 

Добиените резултати се статистички обработени и графички прикажани на 
геохемиските карти, при што е извршена корелација со претходните 
истражувања на почвите кои се направени во овие региони. Споредбените 
анализи покажуваат исклучително поклопување на вредностите со многу мали 
отстапки кои можат да се сметаат за безначајни. 

Резултатите од геохемиските испитувања на вината кои се произведени во 
домашни услови покажуваат концентрација на елементите во траги кои се во 
границите на публицираните вредности за вакви геохемиски медиуми. 

Антропогените импакти кои можат да се претпостават дека постојат во 
областа Тиквеш (топилница за фероникел „ФЕНИИНДУСТРИ“) немаат голема 
рефлексија врз добиените аналитички податоци и истите во оваа пригода би 
можеле да се дефинираат како потенцијални за иднината доколку се зголеми 
интензитетот на антропогениот импакт. 

Направените статистички обработки за корелативните врски кои постојат 
помеѓу концентрацијата на определена елементна матрица во системот 
почва/вино од овие истражувања не зборуваат во насока на голема или пак 
нагласена корелативност. 

Отсуството на нагласената корелативност која во основа би можела да се 
претпостави дека постои е последица на бројот на примероци, како и 
недоволната веродостојност на произведеното вино токму од површините под 
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лозја кои се предмет на геохемиска обработка. Ова во наредниот период ќе се 
провери со понатмошно земање на примероци и водење на поголема контрола 
во потеклото на произведеното вино. 

Направените анализи за застапеноста на елементите во траги од групата 
на Cd, Ni, Cr, Pb и As во белите и црвените вина кои се произведени во 
домашни и индистриски услови покажуваат многу голема корелативност во 
најголемиот дел од винските региони во Република Македонија (Тиквеш, Овче 
Поле, Велес, Битола, Гевгелија, Штип). Имено, и кај белите и кај црвените вина 
се зголемени концентрациите на елементите Cd, Ni, As и Pb во вината кои се 
произведени во домашни услови во однос на вината кои се произведени во 
индустриски услови (винарии). Само кај елементот хром се појавува зголемена 
концентрација кај вината кои се произведени во индустриски услови. 

Објаснувањето на оваа појава во секој случај треба да се побара во 
деталното истражување на филтрите кои се користат при филтрацијата на 
вината во Република Македонија. 

Спроведените истражувања на примената на изотопите на стронциумот 
87Sr/86Sr во одредувањето на потеклото на виното покажуваат исклучителна 
можност на примена на оваа многу важна метода. 
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7. ДОДАТОК 
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г) Ni (µg/l) 

 

д) Pb (µg/l) 

Сл. 43. Содржина на Cd, Ni, Cr, Pb и As во бело и црвено вино произведено 
во домашни услови и во винаријата „Винал-Имако“ - Штип 
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г) Ni (µg/l) 

 

д) Pb (µg/l) 

Сл. 44. Содржина на Cd, Ni, Cr, Pb и As во бело и црвено вино произведено 
во домашни услови и во винаријата „Винојуг“ - Гевгелија 
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г) Ni ( μg/l) 

 

д) Pb ( μg/l) 

  

Сл. 45. Содржина на Cd, Ni, Cr, Pb и As во бело и црвено вино произведено во 
домашни услови и во винаријата „Лозар“ - Велес 
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г) Ni ( μg/l ) 
 
 
 

 

д) Pb ( μg/l ) 
 

Сл. 46. Содржина на Cd, Ni, Cr, Pb и As во бело и црвено вино произведено во 
домашни услови и во винаријата „Тиквеш“ - Кавадарци 
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