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У статті подано результати дослідження рибного борошна різними методами 

випробувань: органолептичними, мікроскопічною ідентифікацією компонентів рибного і 

тваринного походження (кісток, луски, м’язових волокон, рослинних, мінеральних 

компонентів тощо) з відповідною фото- та відео-системою програмного забезпечення, а 

також методом капілярного електрофорезу за допомогою системи капілярного 

електрофорезу «Капель-105М», яка обладнана спеціальним програмним забезпечення. В 

результаті проведених робіт встановлено, що за допомогою комплексного підходу до 

дослідження рибного борошна на предмет його фальсифікації із застосуванням різних 

методів випробувань, можна ефективно виявити не задекларовані та небажані компоненти 

у складі рибного борошна. 
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Сьогодні в Україні для виявлення фальсифікації рибного борошна впроваджено та 

застосовується ряд ефективних методів досліджень, за допомогою яких можна 

ідентифікувати, які саме компоненти використовувалися для його фальсифікації. 

Досвід практичної роботи показує, що найбільш поширеними компонентами, що 

використовуються для фальсифікації рибного борошна є: 

– сечовина (карбамід) або інші неорганічні джерела азоту (амонійні солі, селітра), які 

підвищують вміст загального протеїну за рахунок неорганічного азоту; 

– борошно м'ясне – додається з метою зниження собівартості продукції;  

– борошно пір'яне – для підвищення вмісту протеїну, однак, протеїн пір'яного борошна 

погано засвоюється організмом тварин і птиці; 

– борошно кров'яне – найбагатший протеїном продукт, у ньому міститься від 73 % до 

81 % протеїну, 3-5 % жиру, 9-11 % вологи. Однак, протеїн кров'яного борошна невисокої 

якості, він бідний метіоніном, ізолейцином, гліцином; 

– екструдовані зернові культури або соя – введення 10-15 % їх у рибне борошно 

дозволяє без особливих змін для вмісту протеїну здешевити продукцію; 

– висівки, шрот соєвий, макуха соняшникова, шрот ріпаковий, карбонат кальцію 

додаються для балансування за вмістом кальцію, жиру, вологи, а також за органолептичними 

показниками [1]. 

Такий широкий спектр компонентів потребує комплексного підходу до виявлення 

фальсифікації рибного борошна та застосування кількох методів досліджень для 

ідентифікації його компонентного складу [4]. Це, в першу чергу, органолептичні 

дослідження, мікроскопічна ідентифікація компонентного складу, а також визначення 

амінокислотного складу рибного борошна [2, 3]. Знаючи амінокислотний склад якісного 

рибного борошна, можна встановити його ідентичність за рівнем лізину, метіоніну та 
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цистину. В натуральному рибному борошні міститься приблизно 4,5-5,5 % лізину, 2,3-2,5 % 

метіоніну, 0,68-0,72 % цистину, 0,5-0,7 % триптофану. 

Тому, для виявлення фальсифікації рибного борошна та ідентифікації його 

компонентного складу, лабораторією контролю кормових добавок та преміксів ДНДКІ 

ветпрепаратів та кормових добавок застосовується комплексний підхід до цієї проблеми, 

впроваджено і використовуються різносторонні методи досліджень. 

Матеріали і методи. Для відпрацювання комплексних досліджень із виявлення 

фальсифікації рибного борошна було приготовано зразки з внесенням у його склад м'ясо-

кісткового, пір'яного та кров'яного борошна і застосовано органолептичні, мікроскопічні 

методи досліджень, а також визначення вмісту амінокислотного складу приготованих зразків 

методом капілярного електрофорезу приладом «Капель-105/105М», обладнаним спеціальним 

програмним забезпеченням на основі персонального комп'ютера. 

Першим етапом досліджень було визначення органолептичних показників рибного 

борошна, за допомогою яких можна виявити невідповідність кольору та запаху характерного 

для рибного борошна. 

Ефективним методом виявлення фальсифікації рибного борошна компонентами 

рослинного та тваринного походження є аналітичний метод мікроскопічної ідентифікації. Він 

дозволяє ідентифікувати компоненти тваринного та рослинного походження за допомогою 

двоступеневої мікроскопічної ідентифікації з використанням двох мікроскопів з діапазоном 

збільшення від 10 до 1000 та цифрової камери з системою обробки зображення [2, 3]. 

Метод передбачає ідентифікацію компонентів тваринного походження, як на базі 

типових мікроскопічних характеристик, так і за допомогою реактивів забарвлення з 

попередньою обробкою досліджуваного зразка [4, 5]. За допомогою методу мікроскопічної 

ідентифікації можна відрізнити м´ясо-кісткове, м´ясне, кров´яне, пір´яне борошно та виявити 

їх у рибному борошні. Для фарбування зразка було застосовано цистиновий, алізариновий 

реактиви, розчин йоду у калії йодистому та гліцерин. 

Для визначення амінокислотного складу зразка рибного борошна було застосовано 

метод капілярного електрофорезу, в основі якого закладено електрокінетичні явища — 

електроміграція іонів та інших заряджених частинок і електроосмос. Ці явища виникають в 

розчинах при розташуванні їх в електричному полі, переважно, високої напруги. Якщо 

розчин знаходиться в тонкому капілярі то електричне поле, яке знаходиться вздовж капіляра, 

викликає в ньому рух заряджених частинок і пасивний потік рідини, в результаті чого проба 

розділяється на індивідуальні компоненти, так як параметри електроміграції специфічні для 

кожного виду заряджених частинок. Дослідження проводили за допомогою системи 

капілярного електрофорезу “Капель-105/105М” із позитивною полярністю джерела високої 

напруги (внутрішній діаметр капіляру 50 мкм, повна довжина капіляру 75 см, ефективна 

довжина 65 см), оснащена спеціальним програмним забезпеченням на основі персонального 

комп'ютера [6].  

Аналіз зразків проводили за відповідних параметрів приладу, які наведено в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 

 

Параметри приладу “Капель-105М” за проведення досліджень амінокислотного складу 

 

Вихідні компоненти (в порядку виходу) Arg, Lys, Tyr, Phe, His, Leu+Ile, Met, Val, Pro, Thr, Ser, Ala, Gly 

Введення проби 30 мбар, 5 сек 

Довжина хвилі, нм 254 

Напруга, кВ 25 

Температура, °С 30 

Ведучий електроліт Фосфатний буферний розчин  
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Результати й обговорення. При проведенні органолептичного аналізу встановлено, 

що досліджувані зразки були від коричневого до темно-коричневого кольору з червонуватим 

відтінком залежно від внесених компонентів, малосипучими, запах – нечіткий, суміші м'ясо-

кісткового і рибного борошна. Отже, вже за органолептичними показниками можна 

встановити підозру у фальсифікації рибного борошна іншими компонентами. 

У процесі мікроскопічних досліджень зразки було оброблено тетрахлоретиленом, 

розділено шляхом седиментації на осад і флотат, застосовано об'ємні реактиви та реактиви 

забарвлення: гліцерин, цистиновий реактив, алізариновий червоний та розчин калію 

йодистого. Приготовані мікропрепарати розглядали у прохідному і поляризованому світлі за 

різних діапазонів збільшення біологічного мікроскопа із системою фото-відео зображення.  

Використовуючи об'ємний реактив гліцерин у осаді досліджуваного зразка рибного 

борошна, виявлено наявність кісток птиці та риб (рис. 1 і 2). 

 

               
 

Рис. 1. Фрагмент кістки птиці у осаді                              Рис. 2. Фрагмент кістки риби в осаді рибного 

                  рибного борошна (ок. 10, об. 20)                                  борошна (ок. 10, об. 40) 

 

При дослідженні флотату із застосуванням цистинового реактиву виявлено наявність 

фрагментів пера та крові, як показано на рис. 3 і рис. 4, відповідно. 

 

               
 

   Рис. 3. Фрагмент пера птиці у флотаті   Рис. 4. Фрагмент крові у флотаті рибного 

                    рибного борошна (ок. 10, об. 20)    борошна (ок. 10, об. 20) 

 

Для визначення амінокислотного складу досліджуваних зразків рибного борошна, 

було побудовано калібрувальний графік та перевірено його стабільність за допомогою 

контрольного розчину, аналізуючи не менше двох разів в умовах, відповідних аналізу для 
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калібрувального розчину. Встановлено ширину вікна ідентифікації і на отриманих 

електрофореграмах перевірено автоматичну ідентифікацію компонентів. 

Електрофореграма одного з досліджуваних зразків рибного борошна наведена на рис. 

5, результати, отримані у процесі досліджень результати наведено в табл. 2. 

 

 
 

Рис. 5. Електрофореграма досліджуваного зразка рибного борошна 

 

Таблиця 2 
 

Результати аналізу досліджуваних зразків рибного борошна за вмістом амінокислот 
 

 

Амінокислоти 

Натуральне 

рибне борошно 

Суміш рибного борошна і 

м’ясо-кісткового борошна з 

птиці 

Суміш рибного, 

пір’яного і кров’яного 

борошна 

Аргінін (Arg) 5,12 4,27 6,09 

Лізин (Lys) 7,75 4,32 7,97 

Тирозин (Тyr) 2,89 1,83 2,53 

Фенілаланін (Рhe) 3,46 2,76 4,10 

Гістидин (Нis) 1,87 1,77 3,11 

Лейцин + ізолейцин (Leu + ile) 9,40 7,38 10,87 

Метіонін (Мet) 2,65 1,58 1,97 

Валін (Val) 3,95 3,92 5,57 

Пролін (Рro) 3,24 4,97 3,32 

Треонін (Тhr) 5,11 3,22 4,93 

Серин (Ser) 4,88 4,56 5,38 

Аланін (Аla) 6,96 5,18 7,88 

Гліцин (Gly) 5,57 5,50 5,36 

 

Як видно з даних таблиці 2, найвищий вміст амінокислот, крім метіоніну, є в суміші 

рибного, пір’яного та кров’яного борошна, Однак, як відомо, протеїн пір’яного борошна 

погано засвоюється організмом, тому і частина амінокислот, з яких складається цей протеїн, 

теж не засвоїться. Суміш рибного та м’ясо-кісткового борошна з птиці за вмістом 

амінокислот теж поступається натуральному рибному борошну, набір незамінних 

амінокислот у якому є більш повноцінним, особливо, за вмістом лізину, метіоніну та 

треоніну. 

Проаналізувавши та порівнявши результати, наведені в таблиці 2, можна зробити 

висновок, що метод капілярного електрофорезу за допомогою приладу «Капель-105М» 

дозволяє ідентифікувати та кількісно визначити вміст амінокислот у зразках рибного 

борошна і може застосовуватися, як у комплексних дослідженнях, так і окремо для 

встановлення амінокислотного складу досліджуваних зразків. 
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В И С Н О В К И 
 

1. Комплексними дослідженнями натурального рибного борошна та приготованих 

зразків сумішей було встановлено, що за органолептичними показниками вони мають колір і 

специфічний запах суміші м'ясо-кісткового і рибного борошна, різного ступеню вираження. 

У їх складі за допомогою мікроскопічних досліджень виявлено фрагменти кісток птиці, пір'я 

та крові, а за своїм амінокислотним складом дані зразки відрізнялися, особливо за вмістом 

незамінних амінокислот.  

2. Отже, для визначення ідентичності рибного борошна ефективно застосовувати 

мікроскопічний метод випробувань, який дозволяє виявити та ідентифікувати компоненти, 

які використовувалися при виробництві продукту, чи його фальсифікації. За допомогою 

методу капілярного електрофорезу можна ідентифікувати натуральне рибне борошно та його 

суміші за вмістом незамінних та замінних амінокислот. 

Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на 

впровадження та відпрацювання методу капілярного електрофорезу для визначення вмісту 

йоду в кормовій сировині. 
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S U M M A R Y 
 

The article presents the results of the research of fish meal by different test methods: 

organoleptic, microscopic identification of components of fish and animal origin (bones, scales, 

muscle fibers, vegetable, mineral components, etc.) with the corresponding photo and video 

software system, as well as the method capillary electrophoresis using the capillary electrophoresis 

"Capel-105M" system, which is equipped with special software. As a result of the performed work 

it was established that with the help of an integrated approach to the investigation of fish flour for 

the purpose of falsification with the use of different test methods, it is possible to effectively 

identify undeclared and undesirable components in the composition of fish meal. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 
 

В статье представлены результаты исследования рыбной муки различными методами 

испытаний: органолептическим, микроскопической идентификацией компонентов рыбного и 

животного происхождения (костей, чешуи, мышечных волокон, растительных, минеральных 
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компонентов и т.п.) с соответствующей фото- и видеосистемой программного обеспечения, а 

также методом капиллярного электрофореза с помощью системы капиллярного 

электрофореза «Капель-105М», которая оборудована специальным программным 

обеспечением. В результате проведенных работ установлено, что с помощью комплексного 

подхода к исследованию рыбной муки на предмет ее фальсификации с применением 

различных методов испытаний, можно эффективно выявить незадекларированные и 

нежелательные компоненты в составе рыбной муки. 

Ключевые слова: РЫБНАЯ МУКА, КОМПОНЕНТЫ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ, МЕТОД КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА, АМИНОКИСЛОТЫ. 
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