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Навколишнє середовище є джерелом забруднювачів біотичного та ксенобіотичного походження, а розвиток промисловості, 
широка урбанізація, не нормоване використання пестицидів, мінеральних добавок тощо, сприяють надходженню в продовольчу 
сировину та харчові продукти чужорідних речовин, які негативно впливають на здоров’я населення. Тому проблеми, що пов’язані 
з розповсюдженням і накопиченням цих контамінантів у кормах і продуктах тваринного походження є досить актуальними та по-
требують особливої уваги. 

Важливе значення для забезпечення випуску якісної продукції та попередження переходу до організму людини шкідливих речовин 
у кількостях, що перевищують гігієнічні норми, має контроль за вмістом контамінантів хімічного та біологічного походження [1, 2]. 

У відповідності до закону «Загальнодержавної цільової економічної програми проведення моніторингу…» [3] метою наших 
досліджень був моніторинг контамінантів біотичного походження в кормах для сільськогосподарських тварин Північно-східного 
регіону України в 2012 році.

Матеріали та методи. Дослідження проб кормів, води та патматеріалу щодо їх контамінації мікроскопічними грибами з видовою ідентифі-
кацією, наявності мікотоксинів було проведено у лабораторії токсикологічного моніторингу відділу токсикології, безпеки та якості с/г продукції 
ННЦ «ІЕКВМ».

Загальну токсичність кормів визначали шляхом постановки біопроби на лабораторних тваринах упродовж 10 діб [4].
Мікологічні дослідження кормів провели за загальноприйнятими методами, зокрема – первинне виділення, шляхом висіву у живильне серед-

овище – агари сусло та Чапека, виділення у чисту культуру, видову ідентифікацію та підрахунок загальної кількості зародків грибів у перерахунку 
на 1 г корму, ідентифікацію родового (видового) складу мікобіоти за допомогою визначальників мікроміцетів [5–9] і музейних штамів тест-культур 
(власність ННЦ «ІЕКВМ», відділу токсикології, безпеки та якості с/г продукції). За визначення ступеня контамінації, доброякісними вважали ті 
корми, які мали кількість спор не більше 5,0Ч104 у 1 г корму [10].

Визначення наявності мікотоксинів у кормах провели з використанням методики комплексного визначення афлатоксину В1, патуліну, зеарале-
нону та стеригматоцистіну за тонкошаровою та рідинною хроматографією [11]. 

Статистичну обробку одержаних результатів проводили на ПК з використанням пакету програм Microsoft Excel.
Результати досліджень. На наявність контамінантів у 2012 році всього було проаналізовано 349 проб, з яких – 300 проб кормів 

для різних видів сільськогосподарських тварин, 39 проб патологічного матеріалу, 10 проб води з різних регіонів України (рис. 1).

Рис. 1. Проби, що досліджувалися у 2012 р.

За даними рисунку 1 видно, що кормів для птиці було досліджено – 195 проб, для свиней – 68, для ВРХ – 36, у тому числі – 178 
проб комбікормів (140 – для птиці, 37 – для свиней, 1 проба – для ВРХ), 34 проби зернофуражу (17 – для птиці, 21 – для свиней, 5 
– для ВРХ), а також силос, сінаж, сіно, висівки, рибна та м’ясо-кісткова мука, БВД тощо. Патологічного матеріалу було досліджено 
39 проб і 10 проб води.

Одним із основних показників, за яким оцінювали безпечність кормів, було визначення загальної токсичності кормів на білих 
мишах. Встановили, що з 236 досліджених проб – 50 (21,2 %) були токсичними.

Аналізуючи біотичні фактори ризику, які впливають на безпеку кормів, були проведені дослідження щодо ступеня забрудненості 
та складу мікобіоти 90 проб кормів, з яких 49 були корми для птиці, 26 – для свиней та 15 – корми для ВРХ. При визначенні ступеня 
забрудненості кормів для різних видів с/г тварин отримали результати, які наведено на рис. 2.

За даним рисунка 2 видно, що допустимий ступінь контамінації мікроскопічними грибами (до 5Ч104 спор у 1 г корму) був визна-
чений у 20 пробах кормів для птиці, 11 – для свиней і 5 пробах кормів для ВРХ (40 % до загальної кількості). Кількість кормів з ви-
соким ступенем забрудненості в 2012 році склала для птиці – 29 проб, свиней – 15, для ВРХ – 10 проб (60 % до загальної кількості). 
Найбільш забрудненими мікроскопічними грибами були комбікорми.
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Рис. 2. Ступінь контамінації кормів мікроскопічними грибами в 2012 р.

Із досліджених проб було виділено 510 ізолятів мікроскопічних грибів, родовий (видовий) склад яких представлено на рис. 3.
Отримані результати вказують, що представників роду Aspergillus Mich. було виділено – 168 ізолятів (33,6 % від загальної кіль-

кості виділених грибів), Mucoracea – 97 ізолятів (17,6 %), Penicillium Linc. – 91 ізолят (14,9 %). Патогенних грибів роду Fusarium Linc. 
було виділено 46 ізолятів (6,4 % від виділених грибів).

Рис. 3. Родовий (видовий) склад мікобіоти кормів, що досліджували в 2012 р. 

Слід відзначити, що в 2012 році в порівнянні з показниками 2011 року, у комбікормах і зернових частіше було ідентифіковано та 
мало вищий ступінь забрудненості представниками роду Fusarium Linc – 9,1 % (46 ізолятів) та 6,4 % (35 ізолятів) відповідно.

При визначенні мікотоксинів у кормах було досліджено 45 проб. Афлатоксин В1  було ідентифіковано в 12 пробах (у межах 
0,010–0,053 мг/кг корму) і зеараленон – у 6 пробах (у межах 0,030–10,0 мг/кг корму). 

Отже, за аналізу моніторингових досліджень проб кормів, що досліджували в 2012 році встановлено, що основними біотичними 
факторами, які не відповідали МДР, була контамінація мікроскопічними грибами та мікотоксинами.

Висновки. 1. Моніторинговими дослідженнями наявності біотичних забруднювачів кормів для с/г тварин установлено, що до-
пустимий ступінь контамінації мікроміцетами (до 5Ч104 спор у 1 г корму) був у 40 %, а високий у 60 % кормів. Мікобіота була 
представлена родами (родинами) Aspergillus Mich. – 168 ізолятів (33,6 % від загальної кількості виділених грибів), Mucoracea – 97 
ізолятів (17,6 %), Penicillium Linc. – 91 ізолят (14,9 %) і Fusarium Linc. – 46 ізолятів (6,4 % від виділених грибів). 

2. Наявність афлатоксину В1  було ідентифіковано в 12 пробах (у межах 0,010–0,053 мг/кг корму) і зеараленону – у 6 пробах 
(у межах 0,030–10,0 мг/кг корму). 
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Monitoring studies of the presence of biotic contaminants from the feed farm animals found to be acceptably micromycetes contamination of feed was 
40 %, and with a high of 60 %. The presence of afl atoxin B1 was identifi ed in 12 and zearalenone – in 6 samples of feed.


