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ВШ1ИВ СПОСОБ1В ОБРОБКИ КОРМ 1В ТА IX КОМПОНЕНТ1В 
НА СТАН МЖРОФЛОРИ

В поточлий час для обробки сировинн 1 готово? продукци на 
комб!кормових шдприемствах застосовують прогресивш снособи. До них 
вщносяться: гранулювання комб1корм1в, кормових концентратов I б|'лкопо- 
вггамшних добавок (БВД); подвшне гранулювання зерново? сировинн; 
екструдування зерна; вологотенлова обробка 1 шпощення зерново? сировинн; 
мнсрошзашя (обробка шфрачервоним промшням) зерна; обжарювання зерново? 
сировинн; кондишювання комб1корм|'в. Вказлш снособи обробки призначеш 
для шдвищення кормових 1 смакових властивостсй комбжорм|‘в та 1х 
компонентов. Кр»м того, в процеа обробки вщбуваеться знешкодження 
сировнни та готово? продукци, яка в багатьох винадках обсеменена 
сопрофшъною микрофлорою 1 а  грибами шпсняви, 1ЦО шдвищус термш 
зберйання оброблених нродукт1в. В ряд! випадюв в комбйсормах виявляють 
фггопаразити, до якнх вщносять зараженшсть фуражного зерна р1жками, 
г оловнею, фузарюзом. Кр1м того, знаходять також патогенш I умовно патогенш 
внди м1крофлори.

Досгпдженнями встановлено, що обсемшення стафшококамн рибиого 
борошна становить майже 47 %, м’ясо-кюткового бороплга може досягачн 40 %, 
а зерпових компонентов комб1корм!в -  до 30 %. Зараженшсть комб1корм1в 
сальманелами в р!зних краУнах св1ту р^зна I досягас: в Англ Г? -  91 %, в Австрп -  
90 %, в кра?нах СНД -  24 %, в Голландп - 76%, в США -  13 %, в 1тал1? - 1 7 %.

Згодовування сшьськогосподарським тваринам та птищ комб1корм1в, яю 
обсемшеш стафшококами та бактериями, призводигь до зннження на 15 % 
середньодобового приросту ?х живо? маси 1 збшьшення на 20 % витрат корм1в.

В комбжормовш промисловосп' найбшып широко використовують 
гранулювання розсипних комб1корм1в на ирссах з вертикальною оберговою 
матрицею 1 застосовують настутпп параметрн пресування: тиск пари -  0,2 — 0,5 
мПа; витрати пари -  50-60кг на тону продукту; волопсть сумйш — 15,5 - 17 %, 
температура гранул шсля преса -  60 -  80 °С. Гранулювання дозволяе знизтн  
загальне бактер1альне обсемшештя корму. За даними американськнх 
спешал)ст1в кшьюсть гриб!в шпсняви шсля гранулювання комбжорму 
зменшуеться в продукт! бшыие шж в 1000 раз|'в Апе, якщо р1вепь обсемшення
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певши мф 1 знезаразити комоокорм.
Обжарюванпя розсипштх комбжормов на гарячш поверхн1 гтри температур! 

200 °С протягом 10 хвилин дозволяе попшстю знишити гриби 1 частково 
бактер1альиу мокрофлору.

Волого-теплова обробка комбжорму протягом 10 хвилнп при температур! 
130°С 1 тиску пари 0,2 МПа дозволяе знизити загальну кшьккггь бактерш 
майже в\1000 разов. При цьому неспороутворююча мокрофлора зогищуеться 
иовнюпо, а осшькость грибов шпсняви зменшуеться лише в 15-20 раз!в.

Водомо, що шпеня в 1 гриби в комбшормах приводять до втратн кормових 
речовип, розпаду в1тамошв, а також софняють розмноженшо шюдниюв

Одним з перспсктивних е способ електронно-променевоо обробки. П1сля 
тако1 обробки розсипооих комбокормп» дозою онромшювання у 4 - 5 кГр 
загалы!а кшьюсть бактерш знижуеться у 1800 разов, а неспороутворююч] 
бакгерн о гриби знишуються повшетю. Гриб|’в пл1соояви теля обробки корму 
восазаооими дозами елеосфоооного внгоромшювання не було внявлеою.

До перспекгивиих методов обробки сировинн та готово! продукци можпа 
вшнести також способ Тх обробки елекоромагштним випромшюванням 
мол1мстрового доапазоооу хвиль нсгсплоою! нгтснсипноспт

Одним 13 компонентов КОМ61К О Р М 1В е пшеничннй зародок, якнй, по 
орадипойной технологи виготовленпя борооина на млошах у сумпш з внеовкамн 
наофавляеться для виготовлення комбикормов. Враховуючи, що гшоеошчш’ 
зародки е цшним продуктом до складу яких входять бйокн, амо’нокислотн. 
вггамши та шпп бюлогочно-активш речовиноо, нами проведено досл(ди, метою 
яких було виявлеооня впливу на м1крофлору зародков електромагштного 
опромшюваооня хвилямн мм-доапазону л~а можливосп ефектоовооого зберпання 1х 
посля обробки.

Для проведения дослипв було взято чогирн паргп лля яких визначилоо 
змшу юльюсного о видовооо складу м!крофлоро1. Два зразки контрольно, яко 
зберогались при розних температурннх режимах - 0°С о -»• 20°С. Два оншо 
поддавались обробцо, один внеушенин под доею шфрачервоного 
випромошоваошя на протязо 30 хвилнн при температур! 80°С, шший оброблений 
хвошями мм-д1апазопу нетепловоо потеоосивносто, погужнюгю 5-10 мВт/см2 на 
протяз! 15 хвилин. Атгалоз результат дослщ1в по наявносто м1крофлори у 
вихщному продукто показуе, що вона представлена в основному бактероямоо 
роду РзеюсЬтопаз (основний представник Р.ЬегЪосо1а) та грибами Аярег^Ии?, 
АНетапа, Миког. Результатн доелтжень м!крофлорн пшеничних зародюв на 
протяз! двох мосяцов зберпання показали, т о  в усох зразках спостер1гаеться 
змсош!ення бактер1алыоо? мокрофлорн, за рахунок внмираооня бактер1Й Е. 
НегЫсо1а.

Змпш мокробоолог 1ЧН01 о стану пшеничних зародюв, що в|’лбуваютъся в 
офоцесо Тх зберпання, наведено в таблицо.
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Таблнця
Змша м1кроб]'олог1чного стану' пшеничних зародюв в процеа 

збер1гання

Зразок

Т

Зберна 
н- 

ня, °С

Кшьюсть м1'крооргашзм1в пшеничного зародку 
при збернанш, /д]'б.

0 30 60

Бакгер
11

Гриби бакгер
11

фиби бактер
и

гриби

Конгролышй +20 1,6-103
оюо

1,4-10'1 0,6-103 1,3-10^ 1,14-103
КО!ПрОЛЬНИЙ 0 1,6-103 0,6-103 1,4-103 0,6-103 1,2-103 о оо о

Опромшений 
хвилями мм- 
д1'апазону

+20 1,4-103 0,5-103 1,2-103 0,5-103 1,0-103 0,65-103

СушеНИЙ ШД Д1СЮ 
14 - випромнпован- 
ня (80°С)

<20 1,2-103 0,3-103 0,8-103 0,3-101 0,6-103 0,36-103

Характер змши грибноГ флори дещо шший, так шсля сушшня шд Д1сю 
шфрачервоного випромшювання, вона зменшуеться в 1,6 рази, а шсля 
опромшення хвилямн мм-дтаназону в 1,1 рази. Шд час зберпання 
спостернаеться рюг грибноТ м|'крофлори, 1 на кшець другого м!сяця зберпання 
вона збшьшуеться:

для контрольного зразка, який збернався при температур) +20 °С -  в 1,9 
рази;

для контрольного зразка, який збернався при температур! 0 °С -  в 1,4 
рази;

для опромшеного зразка, який збернався при темперагур1 +20 °С -  в 1,3 
рази;

для зразка висушеного пщ д1ею 1Ч-випромйповання 1 який збернався при 
температур! +20 °С -  в 1,2 рази.

Анализ результатов дослщжень по збернанню зародюв на протяз! двох 
М1СЯ1НВ, дае змо!у зробити висновок:

сушшня пшеггичних зародюв пщ дкю 14- випромшювання на протяз! 30 
хвилин при температур! 80°С дозволяе знизити кшьюсть м1крооргашзм1в на 
62,5 %.

опромшення пшеничних зародюв хвилямн мм-диапазону нетеплово! 
штенсивносп, потужшспо 5-10 мВт/см2 на протяз! 15 хвилин змешпуе 
кшьюсть м]'крооргашзм1в на 37,5 %.
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