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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАМІНАЦІЇ КОРМІВ МІКРОСКОПІЧНИМИ 

ПЛІСНЯВИМИ ГРИБАМИ ТА ЇХ МІКОТОКСИНАМИ  
 
Проведено мікотоксикологічні дослідження зразків кормів з господарства Київської 

області. Всього ідентифіковано 128 зразків корму. Шляхом дослідження на тест-об’єкті 
Tetrachimena piriformis встановлено 64 токсичних штамів. Найбільше активних штамів 
було встановлено серед грибів роду Fusarium – Т-2 токсин продукувало 57%, зеараленон – 
21%, та Aspergillus – найбільше продукували афлатоксин В1 – 54%. Найбільшу кількість 
мікотоксинів виявляли в кукурудзі та комбікормах, майже всі досліджувані проби кормів 
містили по декілька мікотоксинів одночасно.  
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Вступ. Мікотоксини – метаболіти повсюдно розповсюджених 
мікроскопічних (плісеневих) грибів, які за ступенем ризику для здоров’я тварин 
та людини займають одне з перших місць серед відомих забруднювачів кормів, 
продовольчої сировини та продуктів харчування [1]. 

У сільському господарстві, в тому числі в тваринництві, значні втрати 
пов’язані з ураженням кормів мікроскопічними пліснявими грибами, 
адаптованими до певних умов біоценозу, що розрізняються за біологічними 
властивостями. Багато видів цих грибів можуть утворювати високотоксичні 
вторинні метаболіти – мікотоксини, які здатні викликати інтоксикації у всіх 
видів сільськогосподарських тварин та птиці. Мікотоксини накопичуються в 
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рослинах в процесі вегетації, що робить зерно токсичним і непридатним для 
виготовлення кормів вже на момент збору урожаю. При зберіганні зерна з 
підвищеною вологістю (більше 16%) також відбувається значне накопичення 
мікотоксинів. Одночасне накопичення декількох мікотоксинів може викликати 
набагато сильніші отруєння порівняно з окремими мікотоксинами [2]. 

Токсигенні плісняві гриби та їх метаболіти (мікотоксини), уражуючи 
корми, викликають у тварин та птиці комплексні отруєння різного ступеня 
важкості – від гострих до хронічних. При цьому відмічають зниження 
природної резистентності та імунного статусу і, як правило, підвищення 
захворювань інфекційної та незаразної етіології, в результаті отримуємо 
зменшення продуктивності, погіршення санітарної якості продукції [3]. 

Окремі види і популяції мікроскопічних грибів при одночасному 
ураження зерна злакових культур можуть змінювати характер вегетативного 
розвитку та рівень біосинтезу мікотоксинів. Тому деякі автори рекомендують 
систематично проводити мікологічний аналіз зерна [4]. 

Метою нашої роботи було вивчення заспореності мікроскопічними 
пліснявими грибами та мікотоксинами кормів в господарстві Київської області, 
встановлення видової приналежності виділених грибів та здатності їх 
продукувати мікотоксини. 

Матеріали та методи досліджень. У роботі використовували корми, 
що надходили з господарства Київської області. За 2019 рік було досліджено 
128 проб пшениці, кукурудзи, висівок пшеничних, ячменю, шроту 
соняшникового, комбікорми. Зразки надходили від початку збору врожаю та 
в період його зберігання. Для встановлення загальної заспореності кормів 
мікроміцетами та визначення їх видового складу, досліджуваний матеріал 
розкладали на чашки Петрі з агаризованим середовищем Чапека й інкубували 
при температурі 24оС. Паралельно використовували метод серійних 
розведень для підрахунку вмісту діаспор грибів в 1 г корму. Кількість 
колоній підраховували на 7й день культивування. Вміст діаспор 
розраховували за І.П Ашмариним та А.А. Воробйовим [5]. Колонії грибів 
пересівали на скошений агар Чапека та проводили ідентифікацію культур на 
основі культурально-морфологічних властивостей з використанням 
визначників грибів [6, 7]. 

Токсигенні властивості ізольованих мікроміцетів вивчали шляхом дії 
їхніх культуральних рідин на тест-мікроорганізмі Tetrachimena piriformis за 
ДСТУ 3570-97 [8]. 

Токсичні штами досліджували на здатність біосинтезувати мікотоксини. 
Для цього гриби культивували на 10 г стерильного вологого зерна пшениці в 
колбах при температурі 25–28оС впродовж 14 діб. Екстракцію мікотоксинів 



ВЕТЕРИНАРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ 36, 2020 
 

185 

проводили етилацетатом, екстракти знежирювали гексаном, випарювали при 
температурі 45оС на ротаційному випарювачі, наносили на пластинку 
«Силуфол», хроматографували в системі розчинників толуол-етилацетат-
мурашина кислота (5:4:1) та продивлялись в УФ-променях [9]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Проводячи дослідження на 
загальну заспореність кормів мікроміцетами було встановлено перевищення 
граничних значень кількості діаспор в 1 г корму всіх дослідних зразків. 
Найбільш засміченими були кукурудза – 780 тисяч діаспор в 1 г корму, 
комбікорми – 620, висівки – 510, а найменше ячмінь – 210 тисяч діаспор в 1 г 
корму (рис. 1). 
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Рис. 1. Кількість діаспор в 1 г корму. 
 
У процесі зберігання та використання кормів видовий склад і кількісне 

накопичення грибів змінюється – зростає кількість грибів родів Fusarium і 
Penicillium («плісенні зберігання»). 

При мікотоксикологічному дослідженні зразків кормів було ізольовано та 
ідентифіковано 92 штами грибів, з них 64 токсичних, серед яких гриби роду 
Penicillium (23,1%), Fusarium (22,1%), Aspergillus (20,7%), Alternaria (10,9%), 
Mucor (9,1%), Cladosporium (3%) та інші (11,2%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Співвідношення виявленої мікобіоти кормів. 

 

Токсичні властивості ізольованих штамів мікроміцетів вивчали шляхом 
дії культуральних рідин на тест мікроорганізм Tetrachimena piriformis за 
експрес-методом, розробленим в лабораторії. 

Із тривалістю зберігання кормів збільшується токсигенна активність 
мікроміцетів кормів, особливо за порушення умов зберігання. У таких випадках 
відбувається накопичення мікотоксинів, що призводить до отруєнь тварин під 
час годівлі. Тому наступним дослідом було виявлення токсиноутворюючих 
штамів грибів. 

Встановлено, що найбільше активних штамів було серед грибів роду 
Fusarium – Т-2 токсин продукувало – 57%, зеараленон – 21%, а гриби роду 
Aspergillus найбільше продукували афлатоксин В1 – 54% (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати вивчення токсиноутворення мікроміцетів 

 

Назва 
штаму 

Кількість токсичних 
штамів 

Токсини 
Афлатоксин 

В1 Зеараленон Патулін Т-2 
токсин 

Penicillium 6 1 – 2 – 

Aspergillus 11 6 – – – 

Fusarium 14 – 3 – 8 

Всього 31 7 3 2 8 
 
Встановлено, що найбільшу кількість мікотоксинів виявляли в кукурудзі 

та комбікормах, майже всі досліджувані проби кормів містили по декілька 
мікотоксинів одночасно (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Мікотоксини виявлені в дослідних зразках кормів 

 

Вид корму Досліджено 
проб 

Кількість зразків 
Афлатоксин В1 Зеараленон Патулін Т-2 токсин 

Пшениця  4 – 1 1 2 
Кукурудза  27 12 3 3 9 
Висівки 
пшеничні 7 1 1 – 5 

Ячмінь  6 – 1 1 4 
Шрот 
соняшниковий 3 – – – 3 

Комбікорми 17 1 2 – 14 
Всього 64 14 8 5 37 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Досліджено 128 

проб зерна з господарства Київської області. За видовим складом ізольовані 
штами грибів розподілилися відповідно: Penicillium – 23,1%, Fusarium – 22,1%, 
Aspergillus – 20,7%, Alternaria – 10,9%, Mucor – 9,1%, Cladosporium – 3% та 
інші – 11,2%. Ізольовані штами грибів роду Fusarium одночасно продукували  
Т-2 токсин – 57% і зеараленон – 21%, а гриби роду Aspergillus продукували 
афлатоксин В1 – 54%. 

Під час дослідження найбільшу кількість мікотоксинів виявляли в 
кукурудзі та комбікормах, майже всі досліджувані проби кормів містили по 
декілька мікотоксинів одночасно. Слід пам’ятати, що мікотоксини мають 
синергічну дію, тому нами було надано рекомендації щодо можливості 
згодовування таких кормів тваринам. Токсикологічний контроль кормових 
продуктів своєчасно попереджає можливі порушення обміну речовин у тварин 
зниження продуктивності. Проведення токсикологічного контролю кормів дає 
змогу захистити тварин від отруєння і зменшити шкідливий вплив токсичних 
речовин на тварин. 

Токсичні штами, які є продуцентами мікотоксинів, будуть депонуватись 
для використання у виготовленні мікотоксинів. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАМИНАЦИИ КОРМОВ МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ 

ПЛЕСНЕВЫМИ ГРИБАМИ И ИХ МИКОТОКСИНАМИ / Янголь Ю.А. 
 
Проведено микотоксикологические исследования 128 образцов кормов из хозяйства 

Киевской области. Путем исследования на тест-объекте Tetrachimena piriformis 
установлено 64 токсичных штаммов. Больше всего активных штаммов было установлено 
среди грибов рода Fusarium – Т-2 токсин производило 57%, зеараленон – 21%, и Aspergillus – 
афлатоксин В1 – 54%. Наибольшее количество микотоксинов проявляли в кукурузе и 
комбикормах, почти все исследуемые пробы кормов содержали по несколько микотоксинов 
одновременно. 

Ключевые слова: грибы, микотоксины, корма, мониторинг, штаммы, фузарии. 
 
STUDY OF FUNGI FEED CONTAMINATION AND THEIR MYCOTOXINS / 

Yanhol Yu.A. 
 
Introduction. Mycotoxins are metabolites of widespread microscopic fungi, which are one 

of the leading contaminants of feed and food in terms of risk to animal and human health. 
The goal of the work was to study the level of feed grain contamination with microscopic 

mold fungi and mycotoxins in one farm in Kyiv oblast, to determine species belonging of fungi 
isolates and their ability to produce mycotoxins. 

Materials and methods. For the study we used feeds received from the farm in Kyiv oblast. 
In 2019, 128 feed samples were tested from the beginning of the harvest and during its storage. To 
determine feed general contamination by micromycetes we used conventional mycological methods. 
The toxigenic properties of isolated micromycetes were studied by the effect of their culture fluids 
on the Tetrachimena piriformis test microorganism according to DSTU 3570-97. Toxic strains were 
tested for the ability to biosynthesize mycotoxins. 

Results of the study and discussion. Mycotoxicological examination of feed resulted in the 
isolation and identification of 92 fungi strains, 64 of which were toxic ones including fungi of the 
genus Penicillium (23.1%), Fusarium (22.1%), Aspergillus (20.7%), Alternaria (10.9%), and 
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Mucor (9.1%), Cladosporium (3%) and other strains (11.2%). Isolated Fusarium strains produced 
T-2 toxin (57%) and zearalenone (21%). 54% Aspergillus fungi strains produced aflatoxin B1. 

Conclusions and prospects of further research. Study revealed that 64 of 92 strains of 
fungi isolated from 128 samples of fodder grain were toxic. The most spread strains were 
Penicillium, Fusarium, Aspergillus, Alternaria, and Mucor. The most number of toxic fungi 
were among Penicillium strains – 23.1% and Fusarium – 22.1%. It was confirm that Fusarium 
strains produced mostly T-2 toxin – 57% and zearalenone – 21%. Aspergillus strains produced 
mostly aflatoxin B1 – 54%.  

The largest amount of mycotoxins was found in corn and mixed feed, almost all of the 
studied samples contained several mycotoxins simultaneously. In many cases, the rate of 
mycotoxins did not exceed the maximum permissible level. 

Keywords: mycotoxins, feed, monitoring, strains, fusaria. 
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