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Улюблені страви більшості жителів України - це різнома-
нітні приготування з риби. Адже, відповідно до науково 
обгрунтованих фізіологічних норм кожна людина по-

винна споживати майже 20 кг риби на рік, хоча сьогодні цей 
показник у нашій державі сягає трохи більше 8 кг [1 ]. Нині ос-
новні надходження товарної рибної продукції із внутрішніх 
водойм України дають рибні господарства, особливо фер-
мерські, які використовують ставкову форму вирощуван-
ня коропових риб. Слід зазначити, що майже 85 % усієї ви-
рощуваної риби в нашій країні припадає саме на коропа [2]. 

В екстенсивних рибних господарствах основною частиною 
добового раціону коропа є природна їжа (зоопланктон і зообен-
тос). Для забезпечення необхідною кількістю поживних речо-
вин відповідно до фізіологічних потреб коропа, його розвитку 
та росту в ставках має бути зоопланктона не менше 8-12 г/м , 
а зообентоса - 3 - 5 г/м2 [3]. З метою збільшення виробництва 
товарної риби фермери підвищують щільність посадки риби 
на одиницю площі водойми. Для балансування раціону при 
цьому використовують зернові культури та їх суміші. 

На кафедрі технології зберігання і переробки зерна на-
шого університету розроблено екструдовані кормові суміші 
з доданням насіння льону. Збагачений хімічний склад 
(табл. 1) за рахунок введення насіння льону, а також підви-
щена енергетична цінність порівняно з нативним зерном 
злакових культур, дає змогу використовувати, поряд з існую-
чими вданій водоймі природними кормами, розроблені екс-
трудовані кормові суміші з насінням льону для безпосеред-
ньої відгодівлі риби у ставових фермерських господарствах. 

У кормах на основі зернових завжди містяться різні види 
мікроорганізмів, для яких вони є природнім середовищем іс-
нування. Ця сапрофітна мікрофлора за нормальних умов роз-
множується, що знижує поживну цінність кормів. Водночас, у 
них можуть знаходитись і патогенні мікроорганізми, бактерії гру-
пи кишкової палички, що погіршує санітарний стан продукту. 

Процес екструдування сприяє отриманню продукту з ви-
сокою стерильністю, низькою масовою часткою вологи, що 
дає можливість подовжити тривалість зберігання. Але роз-
винена питома поверхня та підвищена гігроскопічність не-
гативно впливають на якісні показники продукту, що змі-
нюються підчас зберігання. Ми вивчили зміни мікробіоло-
гічного стану екструдованих сумішей за цей період. 

Розвиток мікрофлори у процесі зберігання продукту 
завжди супроводжується зниженням його якості внаслі-
док розпаду органічних речовин і накопичення продуктів 
життєдіяльності мікроорганізмів, які є небезпечними 
для організму сільськогосподарських тварин, птиці та 
риби. Під час проведення дослідів вивчено зміни мікробіо-
логічного стану розроблених кормових сумішей у процесі 
зберігання за такими показниками: загальна кількість мік-
робних клітин (МАФАМ), наявність патогенних мікроорга-
нізмів, у тому числі сальмонели, присутність бактерій гру-
пи кишкової палички (ЬГКП, КУО/г) та анаеробів. 

Визначення кількісного та якісного вмісту мікроорганізмів 
в екструдованих кормових сумішах проводили відповідно до 
чинних норм для кормів [4, 5]. Для контролю якісного та кіль-
кісного складу мікроорганізмів проби відбирали з свіжопри-
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Таблиця 1. Хімічний склад екструдованих зернових су-
мішей з насінням льону 

Показник 

Екструдовані зернові суміші 

Показник Пшенично-лляна 
(90:10) 

Кукурудзяно-ячмінно-
лляна (42,5:42,5:15) 

Масова частка вологи, % 13,2 11,4 

Сирий протеїн, % 14,67 4 14,26 

Сирий жир, % 4,28 6,92 

Сира клітковина, % 2,5 3,4 

Сира зола, % 2,6 3,0 

Безазотисті екстрактивні речовини, % 62,75 61,02 

Енергетична цінність, МДЖ/кг 17,5 17,9 

Таблиця 2. Зміна мікробіологічних показників екструдо-
ваних кормових продуктів під час зберігання 

Назва 
екструдованого 

продукту 

Тривалість 
зберігання, 

діб 

МАФАМ, 
КУО/г 

БКГП, 
КУО/г 

Патогенні мікро-
організми. в т.ч. 

сальмонела. КУО/г 
Анаероби 

При температурі +20 ° С 

Пшенично-
лляний 

0 < 10 н/в н/в н/в 

Пшенично-
лляний 

10 5,ЗЮ3 н/в н/в н/в Пшенично-
лляний 20 1,2104 н/в н/в н/в 

Пшенично-
лляний 

30 3,6Ю4 н/в н/в н/в 

Кукурудзяно-
ячмінно-ллянии 

0 < 10 н/в н/в н/в 

Кукурудзяно-
ячмінно-ллянии 

10 1 10* н/в н/в н/в Кукурудзяно-
ячмінно-ллянии 20 2 102 н/в н/в н/в 

Кукурудзяно-
ячмінно-ллянии 

ЗО 2-102 н/в н/в н/в 

При температурі 0° С 

Пшенично-
ллянии 

0 < 10 н/в н/в н/в 

Пшенично-
ллянии 

10 < 10 н/в н/в н/в Пшенично-
ллянии 20 < 10 н/в н/в н/в 

Пшенично-
ллянии 

30 < 10 н/в н/в н/в 

Кукурудзяно-
ячмінно-ллянии 

0 < 10 н/в н/в н/в 

Кукурудзяно-
ячмінно-ллянии 

10 < 10 н/в н/в н/в Кукурудзяно-
ячмінно-ллянии 20 < 10 н/в н/в н/в 

Кукурудзяно-
ячмінно-ллянии 

30 < 10 н/в н/в н/в 

< 
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готовлених екструдатів. Дослідні зразки зберігали впродовж 
місяця за умов, прийнятих у практиці комбікормових заводів 
за температури 0 та +20° С. Результати дослідів щодо рівня 
мікробіологічної забрудненості представлено в табл. 2. 

Аналіз даних табл. 2 для всіх зразків показує: як на по-
чатку, так і наприкінці зберігання екструдованих кор-
мосумішей характерний досить низький рівень мікро-

біологічного обсіменіння. В усіх зразках не були виявлені та-
кі групи мікроорганізмів, як бактерії групи кишкової палич-
ки (БГКП) і патогенні мікроорганізми. Загальна кількість ме-
зофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорга-
нізмів (МАФАМ) у всіх зразках сумішей знаходиться в допус-
тимих межах (не більше 5-Ю5 КУО/г) [4, 5]. Мікрофлора дос-
лідних зразків представлена, в основному, коковими (мікро-
кок, сарцина) та в меншій мірі паличкоподібними бактеріями. 

Слід відмітити, що при зберіганні екструдованих продуктів 
протягом місяця за температури +20 ° С спостерігається до-
сить незначне збільшення мікробіологічної забрудненості, а за 
0 °С узагалі відсутній ріст мікроорганізмів. У дослідних зраз-
ках відмічено відсутність спор грибків. Адже відомо, що на-
віть за невисокої вологості субстрату вони починають роз-
множуватися і виділяти токсичні продукти життєдіяльності. 

Отримані результати дослідів ще раз підтверджують 
ефективність використання екструзійної обробки сировини, 
під час якої за рахунок комплексної дії високої температури 
(110...120° С) і тиску (5,0...9,0 МПА) вдається отримати продукт 
не лише низької масової частки вологи, яка перешкоджає ак-
тивному розвитку мікроорганізмів, але й майже стерильний. 

Таким чином, на основі проведених вивчень можна 
зробити висновки: 

1. Введення насіння льону в кількості 10...15 % до скла-
ду зернових сумішей та використання екструзії при їх ви-
робництві сприяє покращенню хімічного складу та енерге-
тичної цінності отриманих продуктів. 

2. Результати проведених досліджень підтверджують: 
використання екструзійної обробки дає змогу отримати 
майже стерильний продукт. 

3. Установлено, що в процесі зберігання кормових про-
дуктів при температурі +20 °С упродовж ЗО діб загальна 
кількість мікробних клітин не перевищує допустимі норми 
- 5105 КУО/г і знаходиться в межах: для пшенично-лляної 
суміші - 3,6-104 КУО/г, а кукурудзяно-ячмінно-лляної - 2-Ю2 

КУО/г При зберіганні за температури 0 °С взагалі не 
спостерігається росту й розмноження мікроорганізмів, 
що свідчить про відсутність психрофільної мікрофлори. 
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