
Вступ. Мікотоксини – це вторинні метабо-

літи мікроскопічних грибів із родів Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium й ін. На теперішній час 

відомо більше 350 видів токсигенних мікромі-

цетів. Наявність мікотоксинів у кормах, навіть 

в ультрамінімальних дозах, може спричинити 

захворювання та загибель тварин [2, 7].  

Багаточисельними дослідженнями встанов-

лено, що понад 35–45 % кормів та кормової 

сировини контаміновані мікотоксинами або 

вражені потенційно небезпечними мікроскопі-

чними грибами. У складі контамінантів вияв-

лено Т-2 токсин, афлатоксин, охратоксин, фу-

монізини, зеараленон і дезоксиніваленол [1, 4–

6, 8, 10, 11].  

Розмноження мікроскопічних грибів та на-

копичення мікотоксинів у зерні можливе у 

польових умовах і під час його транспортуван-

ня та зберігання [2]. Тому постійне проведення 

мікологічних і мікотоксикологічних дослі-

джень кормів є ефективною профілактикою 

мікотоксикозів. 

Метою нашої роботи було проведення мі-

котоксикологічної оцінки кормів для свиней у 

Дніпропетровській області. 

Матеріал і методи досліджень. Під час 

проведення аналізу використовували результа-

ти мікотоксикологічного дослідження кормів 

із свиногосподарств Дніпропетровської облас-

ті з 2012 по 2014 роки. Проби комбікормів бу-

ло досліджено на вміст афлатоксину В1, охра-
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У статті проведено аналіз результатів мікотоксикологічного дослідження зразків 

комбікормів для свиней. Показано, що у складі контамінантів виявлено афлатоксин, Т-2 токсин, 

зеараленон, охратоксин і дезоксиніваленол. У результаті досліджень встановлено середні 

концентрації мікотоксинів. В окремих пробах виявлено сумісну наявність контамінантів 
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афлатоксин, охратоксин, зеараленон, дезоксиніваленол, Т-2 токсин 

токсину А, Т-2 токсину, зеараленону і дезо-

ксиніваленолу. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
В результаті проведеного аналізу встановлено, 

що впродовж досліджуваного періоду 49 

(57,64 %) з 85 зразків комбікорму були конта-

міновані мікотоксинами, в т.ч. у 41 (48,24 %) 

зразку їх вміст перевищував максимально до-

пустимий рівень. 

У складі контамінантів виявлено афлаток-

син, Т-2 токсин, зеараленон, охратоксин і де-

зоксиніваленол (рис. 1).  

Як видно з рис. 1, найчастіше знаходили 

охратоксин (40,00 % зразків), афлатоксин 

(36,47 % зразків) та рідше Т-2 токсин (5,88 % 

зразків), зеараленон (7,06 % зразків) і дезокси-

ніваленон (1,18 % зразків).  

Результати наших досліджень співпадають 

з повідомленнями вчених, якими встановлено 

високу частоту контамінованості кормів і кор-

мової сировини охратоксинами [2]. Відомо, 

що продуцентами охратоксину є гриби із родів 

Aspergillus і Penicillium, які виявлені у складі 

мікобіоти зерна. Контамінація охратоксином 

А рослинних кормів призводить до мікотокси-

чної нефропатії свиней [3]. 

Вміст охратоксину перевищував максима-

льно допустимий рівень у 24 (28,24 %) зразках 

і зеараленону – у 1 (1,18 %) зразку. 

Середня концентрація афлатоксину стано-

вила 0,485 мкг/кг, охратоксину – 0,065 мкг/кг, 
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Т-2 токсину – 0,128 мкг/кг, зеараленону – 

2,315 мкг/кг, дезоксиніваленону – 0,020 мкг/

кг. 

У 22 (22,88 %) зразках було встановлено 

сумісну наявність контамінантів. Так, наяв-

ність двох токсинів виявлено у 17 зразках, 

трьох токсинів – у 4 зразках, чотирьох токси-

нів – в 1 зразку (рис. 2).  

У 16 зразках виявлено комбінацію двох ток-

синів, вміст яких перевищував максимально 

допустимий рівень, і у 2 зразках – трьох токси-

нів (рис. 3). 

Як видно з рис. 3, у всіх зразках комбікор-

мів з комбінаціями різних мікотоксинів було 

виявлено афлатоксин. Так, афлатоксин з охра-

токсином ідентифіковано у 13 зразках, афлато-
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Рис.1. Частота виявлення мікотоксинів у зразках комбікормів для свиней  
у Дніпропетровській області  
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Рис. 2. Частота виявлення зразків комбікормів одночасно контамінованих  
різними токсинами  
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ксин з Т-2 токсином – у 2 зразках, афлатоксин 

з дезоксиніваленолом – в 1 зразку, афлатоксин 

з Т-2 токсином і зеараленоном – у 2 зразках. 

Слід зауважити, що за літературними дани-

ми, комбінація декількох мікотоксинів може 

призводити до їх синергічної взаємодії і вияв-

ляти більш виражений токсичний ефект на біо-

логічний об’єкт. Таку дію можна визначити 

лише за допомогою дослідження загальної ток-

сичності корму [9]. 

Висновок. У комбікормах для свиней вста-

новлено наявність мікотоксинів чотирьох ви-

дів: афлатоксину, охратоксину, зеараленону і 

дезоксиніваленолу. Вміст мікотоксинів пере-

вищував максимально допустимий рівень у 41 

(48,24 %) зразку корму. 

Перспективи подальших досліджень – 

визначення ефективності профілактики міко-

токсикозів свиней у господарствах Дніпропет-

ровської області. 
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Рис. 3. Структура контамінації зразків комбікормів зі сумісною наявністю мікотоксинів, 
вміст яких перевищував максимально допустимий рівень  
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МИКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВ ДЛЯ СВИНЕЙ В 
ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глебенюк В., Чумак Е., Говоруха В. 

В статье проведен анализ результатов микотоксикологического исследования образцов ком-

бикормов для свиней. Показано, что в составе контаминантов обнаружено афлатоксин, Т-2 

токсин, зеараленон, охратоксин и дезоксиниваленол. В результате исследований установлено 

средние концентрации микотоксинов. В отдельных образцах обнаружено совместное наличие 

контаминантов 
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