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Таким чином, однією з найбільш гострих проблем в комбікормовій промисловості є
дефіцит кормового білка: зменшення вмісту сирого протеїну в зернових культурах за
рахунок виснаження земель, кліматичних умов; скорочення посівів зернобобових культур;
особливо зниженням виробництва білків тваринного походження. Один з прогресивних і
сучасних методів для вирішення даної проблеми є застосування біотехнології, яка дозволяє
підвищити якість фуражного зерна та покращити поживну цінність комбікорму.
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В Україні в 2015/2016 маркетинговому році вироблено 80 тис. т високоолеїнової
соняшникової олії, переважна частина якої була експортована. Основними виробниками
такої олії є підприємства ADM, Cargill, «Дельта Вілмар СНГ», ЗАО Креатив, ТОВ
Мелітопольський МЕЗ, ТОВ Авіс та ін.
При виробництві соняшникової олії отримують до 36 % від маси переробленого
насіння побічних продуктів – макух та шротів.
Метою досліджень було теоретичне і експериментальне обґрунтування доцільності
використання макух та шротів високоолеїнового соняшника у комбікормовому виробництві.
З наявних літературних даних встановлено, що за вмістом основних поживних
речовин високоолеїнові та високолінолеві гібриди соняшника практично подібні. Вміст сирої
клітковини, сирого протеїну, сирого жиру, сирої золи у високоолеїнового гібриду «НК
Ферті» та високолінолевого «НК Бріо» становлять відповідно: 3,2; 33,1; 57,2; 3,7 % та 2,7;
24,6; 59,7; 3,5 %. У високоолеїновому гібриді на 18,5 % більше сирої клітковини та на 34,5 %
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більше сирого протеїну. При виробництві соняшникової олії у побічних продуктах макухах
та шротах залишаються всі складові поживної цінності, за винятком сирого жиру, який
знижується до 8…17 та 2 % відповідно, чим і зумовлена особливість використання цього
виду сировини як джерела білка та жиру при виробництві комбікормової продукції. Основна
відмінність вказаних гібридів соняшника у біологічній цінності сирого жиру, яка зумовлена
жирнокислотним складом ліпідів. Зокрема, основна частина жирних кислот у
високоолеїнових гібридів представлена олеїновою кислотою (до 86 %), у високолінолевих –
до 60 % лінолева кислота.
Нами було визначено жирнокислотний склад ліпідів макухи високоолеїнової
соняшникової. Визначено вміст жирних кислот (%): олеїнова – 84,57; лінолева – 6,16;
пальмітинова – 4,15; стеаринова – 2,75; бетагенова – 1,06; арахінова – 0,26; ліноленова – 0,21;
пальмітоолеїнова – 0,13; міристинова – 0,06. Встановлено, що біологічна цінність ліпідів
макухи соняшникової високоолеїнової значно вище ніж у макухи соняшникової лінолевого
ази б
типу, що зумовлене фізіологічною дією олеїнової кислоти, у 2,6 рази
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ному
ому процесі. В
Встановлено, що ліпіди високоолеїнового
введення жирів та олій у технологічному
соняшника мають стійкість до
о оокиснення
ення у 2,5 рази вище, ніж ліпіди високолінолевого
відвод
соняшника. Вирішальна рольь від
відводитьсяя олеї
олеїновій кислоті, оскільки визначено, що період
індукції до окиснення у неїї становить 228 годин, в той час як у лінолевої 11 годин.
ко--те
ко
т хнологічні ввл
Визначено фізико-технологічні
властивості макух соняшникових високоолеїнових та
лінолевих гібридів. Для мак
макух
кух сон
соня
соняшникових високоолеїнових та лінолевих гібридів
азники: вволог
гість (%), середньозважений розмір частинок (мм), об’ємна
визначено такі показники:
вологість
утт нас
насипного
сипного
ого схил
ссхилу (град), кут обрушення (град), сипкість (м/с×10 -2) , які
маса (кг/м3), кут
становлять відповідно 6,0; 11,
1,0; 650; 45; 65; 29,1 та 4,0; 0,9; 600; 40; 61; 30,1. Аналіз
яє зробити висновок про відсутність суттєвих змін у визначених
отриманих даних дозволя
дозволяє
показниках, а, отже, вико
використання високоолеїнової соняшникової макухи при виробництві
роду
родукц
комбікормової продукції
може бути реалізоване з використанням традиційних способів на
існуючих підприємствах.
Таким чином, зростання попиту на високоолеїнову соняшникову олію для харчових
цілей призводить до появи цінного побічного продукту макух та шротів, які можуть бути
широко використані при виробництві комбікормової продукції.
Введення макух та шротів високоолеїнових гібридів соняшника доцільне з точки зору
значно вищої біологічної цінності у порівнянні з традиційними макухами та шротами
лінолевих гібридів соняшника та можливе з технологічної точки зору.
Необхідні подальші дослідження щодо визначення властивостей макух та шротів
високоолеїнових гібридів соняшника з метою наукового обґрунтування використання у
комбікормовому виробництві та ефективного використання вказаних ресурсів.
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Наукове видання
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Матеріали, занесені до збірника, друкуються за авторськими оригіналами.
За достовірність інформації відповідає автор публікації.
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