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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.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАКУХ ТА ШРОТІВ 
ВИСОКООЛЕЇНОВОГО СОНЯШНИКА У КОМБІКОРМОВОМУ 
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На сьогоднішній день структура світового споживання жирів та олій змінюється у бік 
зростання попиту на високоолеїнову соняшникову олію, що пов’язане з встановленням 
численних фактів негативного впливу на здоров’я людей пальмової олії, яка займає валову 
частку у складі харчових продуктів. Останніми дослідженнями встановлено, що пальмова 
олія є джерелом 3-монохлорпропан-1,2-диолу (3 МХПД), який має токсичну, канцерогенну 
дію, сприяє захворюванню на рак, хвороби серцево-судинної системи, ожиріння, дисбіз та 
ін.

Середній ріст рівня споживання високоолеїнової соняшникової олії у світі 8,1 %, в 
країнах ЄС 10,2 %. За прогнозами аналітиків, дефіцит високоолеїнової соняшникової олії в 
ЄС до 2020 року збільшиться у 3 рази, у світі в 1,5 рази. 

В Євросоюзі вже діє рекомендація Комісії 2014/661/ЕU від 10 вересня 2014 р, згідно з 
якою необхідно проводити моніторинг вмісту З МХПД, 2 МХПД, їх ефірів і гліцидилових 
ефірів в харчових продуктах. З 13 грудня 2016 р в Євросоюзі стала обов’язковою інформація 
про харчову цінність продукту і окремим рядком повинні бути жирні кислоти.

В країнах ЄС вирощують 50 % соняшника високоолеїнових сортів, в Україні в 
2015/2016 маркетинговому році засіяно 170 тис. га соняшника високоолеїнових сортів, 
зібрано 238 тис. т насіння. В Європі зареєстровано 44 гібриди соняшника високоолеїнових 
сортів, з яких на сьогоднішній день на вітчизняному ринку є «Динамік», «Пасифік», «НК 
Ферті», «Тутті». Інститутом олійних культур НААН виведені високоолеїнові гібриди 
«Слявянин», «Смак», «Антоній», «Олімпій», Селекційно-генетичним інститутом НААН –
«Одор», «Олівер 90», «Антрацит», «Сібсон», Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва –
«Еней», «Дарій», «Богун», «Квін», «Кадет», «Зорепад», «Псеол».

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 
типу, що зумовлене фізіологічною дією олеїнової кислоти, у 2,6 рази більшим вмістом 
ессенціальної ліноленової кислоти, більш оптимальним співвідношенням поліненасичених 
жирних ω-6/ ω-3 кислот.

Крім фізіологічної дії, переважний вміст олеїнової кислоти у макусі соняшниковій є 
доцільним у технології виробництва комбікормової продукції. Низька стійкість ліпідів до 
окиснення, особливо тих, що містять ненасичені жирні кислоти (як приклад лінолева у олії 
соняшниковій лінолевого типу, макухах соняшника лінолевого типу) призводять до 
накопичення пероксидів, гідроксикислот, кетонів, альдегідів, які мають негативний 
токсичний вплив на організм сільськогосподарських тварин та птиці; а також зумовлюють 
інактивацію біологічно активних сполук комбікорму, що в цілому призводить до низької 
зоотехнічної ефективності готової продукції. Для забезпечення стійкості макухи до 
зберігання знижують рівень вмісту жиру, проте у останні роки на практиці все частіше 
використовують виробництво макухи соняшникової більшої жирності для забезпечення 
енергетичних потреб сільськогосподарських тварин та птиці та уникнення додаткового 
введення жирів та олій у технологічному процесі. Встановлено, що ліпіди високоолеїнового 
соняшника мають стійкість до окиснення у 2,5 рази вище, ніж ліпіди високолінолевого 
соняшника. Вирішальна роль відводиться олеїновій кислоті, оскільки визначено, що період 
індукції до окиснення у неї становить 28 годин, в той час як у лінолевої 11 годин. 

Визначено фізико-технологічні властивості макух соняшникових високоолеїнових та 
лінолевих гібридів. Для макух соняшникових високоолеїнових та лінолевих гібридів 
визначено такі показники: вологість (%), середньозважений розмір частинок (мм), об’ємна 
маса (кг/м3), кут насипного схилу (град), кут обрушення (град), сипкість (м/с×10-2) , які 
становлять відповідно 6,0; 1,0; 650; 45; 65; 29,1 та 4,0; 0,9; 600; 40; 61; 30,1. Аналіз 
отриманих даних дозволяє зробити висновок про відсутність суттєвих змін у визначених 
показниках, а, отже, використання високоолеїнової соняшникової макухи при виробництві 
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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