
Корми які використовують для годівлі 

сільськогосподарських тварин, є добрим по-

живним середовищем для розвитку бактеріа-

льної і грибкової мікрофлори та комах-

шкідників. Це може викликати ураження зер-

нофуражу та його продуктів, згодовування 

яких, сприяє виникненню різних захворю-

вань, у т. ч. інфекційних. Відомі методи зне-

зараження кормів інфрачервоним випроміню-

ванням, ультрафіолетовими (УФ) променями, 

УФ променями з обдування азотом або інерт-

ним газом, током зверх високої частоти, різ-

номанітні волого-теплові обробки, газами – 

окису етилену і бромистим метилом [1, 2, 4]. 

Вказані методи знезараження кормових зер-

нопродуктів вимагають складного технологі-

чного обладнання, техніки безпеки та іноді є 

енергозатратними та малоефективними [4]. 

Ефективним і перспективним для знешко-

дження кормів є озон, який широко викорис-

товують у різних сферах народного господар-

ства. За даними ряду досліджень [4] озон має 

багато переваг – він простий, доступний і де-

шевий спосіб одержання його електросинте-

зом із кисню (витрати електроенергії на 1 кг 

озону складають 20 кВт/год.), можливість 

отримання різних концентрацій (від МДК до 

7 % об’ємних), високий окислювальний поте-

нціал (поступається лише фтору і нестабіль-

ним радикалам), безвідходне виробництво 

(швидко розпадається та перетворюється у 

кисень), екологічно сумісний з навколишнім 
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Проведено дослідження щодо використання ефективної концентрації та експозиції озону для 

знезараження зернових кормів. Встановлено, що використання озоно-повітряної суміші дає 

можливість збільшити терміни зберігання кормів. Дослідженнями доведено, що рухливість 

колпод зберігалася протягом 3 годин після дії на них водних екстрактів проб зернофуражу, 

що були оброблені озоно-повітряною сумішшю з концентрацією озону 5 г/м3  
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середовищем (присутній в атмосфері, підтве-

рджує чистоту повітря). 

Озон можливо отримати безпосередньо на 

місці застосування у електричних апаратах-

озонаторах із кисню повітря без використан-

ня дорогих хімічних реактивів. Отримання та 

використання озону – це безвідхідний про-

цес. У природі проходить його сумісне пере-

творення кисень-озон-кисень і він є екологіч-

но сумісний з навколишнім середовищем. 

Мета роботи. Визначити та обґрунтувати 

використання ефективної концентрації та екс-

позиції озону для знезараження зернових кор-

мів. 

Матеріали та методи дослідження. Для 

вивчення ефективності знезараження кормів і 

визначення оптимальної концентрації озону в 

лабораторних умовах провели визначення їх 

санітарного стану до і після обробки озоно-

повітряною сумішшю. Всього було проведе-

но сім дослідів по три повтори. 

Дослідження дії озоно-повітряної суміші на 

стан мікробного забруднення технологічного 

обладнання виконані з використанням промис-

лового зразка озоногенератора «Источник-2 

агро М». 

Встановлення концентрації озону в газовій 

суміші здійснювали вимірювачем «Бозон-

ДФГ» згідно настанови з експлуатації. 

Результати досліджень. Результати оброб-

ки показали (табл. 1), що за концентрації озо-

ну 5 г/м3 і експозиції протягом 15 хв. спосте-

рігали зниження загального бактеріального 
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забруднення і кількості пліснявих грибів до 

0.  

Це свідчить про те, що найменшою і ефек-

тивною концентрацією озону для знезара-

ження зернових кормів є концентрація озону 

5 г/м3 з тривалістю експозиції 15 хв. 

Визначення токсичності концентратів об-

роблених озоно-повітряною сумішшю з кон-

центрацією озону 5 г/м3 протягом 15 хв. було 

проведено шляхом впливу їх водних екстрак-

тів на активність руху інфузорій колподи 

[12]. Дослідженнями встановлено, що рухли-

вість колпод зберігалася протягом 3 год. піс-

ля дії на них водних екстрактів проб зерно-

фуражу, що були оброблені озоно-

повітряною сумішшю. Це свідчить про те, що 

ці концентрати не були токсичними і були 

придатні до згодовування тваринам. Наяв-

ність мікотоксинів не виключається, але під 

дією озону вони окислюються і переходять у 

менш токсичні форми. 

Кількість поживних речовин у зразках яч-

меню до і після обробки озоно-повітряною су-

мішшю з концентрацією озону 5 г/м3 і експо-

зицією 15 хв. практично залишалася без змін 

(табл. 2).  

Так, вміст сирого протеїну в зразках ячме-

ню при цьому склав 12,3 % сирого жиру – 

3,7%. Слід зазначити, що у зразках зерна яч-

меню зменшилась кількість вологи на 3,60 % 

(Р<0,05), а вміст клітковини підвищився – на 

2,04 % (Р<0,05). 

Відомо, що корми швидко окислюються 

киснем повітря і ще швидше озоном. Обробка 

озоно-повітряною сумішшю цілого зерна 

практично не змінювала перекисного числа 

ліпідів, тоді як у меленому зерні цей показник 

дещо підвищився (табл. 3).  

Після такої обробки в зерні сої перекисне 

число складало 0,073 і майже відповідало 

цьому показнику до обробки 0,068 %. Те ж 

саме, було в насінні соняшнику. Перекисне 
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Концентрація  

озону, г/м3 

Експозиція, хвилин Загальна бактеріальна 

забрудненість, тис. КУО/г 

Плісеневі гриби, 

кількість колоній у 

1 мл витяжки 

1,0 60 1687±27 66 

2,0 45 351±23 35 

3,0 3О 78±15 11 

4,0 25 16±3 4 

5,0 15 0 0 

6,0 1,0 0 0 

7,0 0,5 0 0 

Без обробки   2859±30 187 

Таблиця 1. Ефективність дії різних концентрацій озону 

Показники Необроблене Оброблене 

Волога 11,5±0,5 11,1 ±0,3 

Протеїн 12,3±0,2 12,3 ±0,4 

Жир 3,8±0,1 3,7±0,2 

Клітковина 4,9 ± 0,2 5,0±0,3 

Безазотисті екстрактивні  

речовини (БЕР) 

64,1 ± 1,1 63,0± 1,3 

Таблиця 2. Хімічний склад зразків зерна ячменю до і після обробки озоно-повітряною 
сумішшю, %, п=5, Х±8х 
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число ліпідів меленого зерна сої, насіння со-

няшнику і культур з високим вмістом жиру, 

після озоно-повітряної обробки помітно збі-

льшилось, у порівнянні з борошном ячменю, 

кукурудзи та інших культур з низьким вміс-

том жиру. Після озоно-повітряної обробки 

перекисне число ліпідів зразків цілого зерна 

сої порівняно з її борошном збільшилося з 

0,073 до 0,124 % або на 69%. У зразках насін-

ня соняшнику – з 0,08 до 0,116 або на 46%, а 

у зразках ячменю і кукурудзи лише на 17 і 

29%, відповідно. 

Обробка озоно-повітряною сумішшю з кон-

центрацією озону 5 г/м3 комбікормів і їх ком-

понентів згубно діяла на комах-шкідників 

(табл. 4).  

Дані таблиці 4 свідчать, що при обробці 

зернофуражу озоно-повітряною сумішшю за-

гибель комах-шкідників наступає вже через 

15 хвилин експозиції. 

Висновки.  
Озонові технології є перспективним напря-

мком у розвитку сучасної науки і дають від-

чутний економічний ефект при застосуванні в 

народному господарстві, у тому числі  в сіль-

ському господарстві.  

Рухливість колпод зберігалася протягом 3 

годин після дії на них водних екстрактів проб 

зернофуражу, що були оброблені озоно-

повітряною сумішшю з концентрацією озону 

5 г/м3.  

Кількість поживних речовин у зразках яч-

меню до і після обробки озоно-повітряною 

сумішшю з концентрацією озону 5 г/м3 і екс-

позицією 15 хв. практично залишалася без 

змін. Вміст сирого протеїну в зразках ячменю 

при цьому склав 12,3 % сирого жиру – 3,7%.  

У зразках зерна ячменю зменшилась кіль-

кість вологи на 3,60 % (Р<0,05), а вміст кліт-

ковини підвищився – на 2,04 % (Р<0,05). 

Обробка озоно-повітряною сумішшю ціло-

го зерна практично не змінювала перекисно-

го числа ліпідів, у меленому зерні цей показ-

ник підвищився  

При обробці зернофуражу озоно-повітряною 

сумішшю загибель комах-шкідників наступає 

вже через 15 хвилин експозиції.  

Зернофураж До обробки Після обробки 

Зерно Борошно Зерно Борошно 

Соя 0,068 ±0,005 0,068 ± 0,006 0,073 ± 0,004 0,124 ±0,007 

Соняшник 0,073 ± 0,004 0,073 ± 0,005 0,08 ±0,005 0,116 ±0,005 

Горох 0,276 ± 0,020 0,276 ± 0,023 0,278 ± 0,020 0,349 ±0,035 

Ячмінь 0,028 ±0,001 0,028 ± 0,003 0,029 ±0,001 0,043 ± 0,002 

Кукурудза 0,037 ± 0,002 0,037 ±0,003 0,038 ±0,002 0,049 ± 0,003 

Таблиця 3. Перекисне число ліпідів зернофуражу до і після озоно-повітряної обробки  

Таблиця 4. Дія озоно-повітряної обробки на комах-шкідників зернофуражу  

Види шкідників Експозиція, хвилин 

5 10 15 20 25 30 

Комірний довгоносик + + + _ _ _ 

Комірна міль + + + _ _ _ 

Прикида—злодій + + + _ _ _ 

Горохова зернівка + + + _ _ _ 
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Проведено исследование по использованию эффективной концентрации и экспозиции озона 

для обеззараживания зерновых кормов. Установлено, что использование озоно-воздушной сме-

си позволяет увеличить сроки хранения кормов. Доказано, что подвижность колпод сохраня-

лась в течение 3 часов после воздействия на них водных экстрактов проб зернофуража, ко-

торые были обработаны озоно-воздушной смесью с концентрацией озона 5 г / м3. Количество 

питательных веществ в образцах ячменя до и после обработки озоно-воздушной смесью с 

концентрацией озона 5 г/м3 и экспозицией 15 минут практически оставалась без изменений. 

Содержание сырого протеина в образцах ячменя при этом составил 12,3% сырого жира – 

3,7%. В образцах зерна ячменя уменьшилось количество влаги на 3,60% (Р <0,05), а содержа-

ние клетчатки повысилось – на 2,04% (Р <0,05) 

Озон, озоно-воздушная смесь, обработка, микроорганизмы, токсичность, концентра-

ция, озоногенераторы, корма, зернофураж 


