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дей не чула: умамі. У перекладі це 
означає «приємний смак». Багато 
хто з нас його відчував – це смак 
білкової їжі. Також він підсилю-
ється за допомогою глутамату на-
трію. Однак найбільше цінуються 
натуральні продукти, які мають 
виражений смак умамі. Деякі мі-
кроорганізми навіть використо-
вують як альтернативу глутамату 
натрію в харчовій промисловості. 
Окремі штами дріжджів, напри-
клад, вирощують у промислових 
обсягах саме заради природного 
смаку умамі. 

Мікроорганізми  
та смачна й запашна їжа

Людство використовувало мі-
кроорганізми для приготування 
продуктів харчування ще до того, 
як дізналося про існування цих 
самих мікроорганізмів. Хліб, сир, 
вино, пиво та інші відомі продукти 
виготовляють саме завдяки мі-
кробній ферментації. Різноманіт-
тя смаків та ароматів, які присутні 
в цих продуктах, отримують за-
вдяки використання тих чи інших 
чистих культур мікроорганізмів. 
Згадайте, скільки сортів сиру чи 
вина існує у світі. Усі вони мають 
індивідуальні аромати й смаки.

На запах і смак  
товариш не всяк

Про роль смаку та запаху в 
житті тварин ми навіть не замис-
люємося. Насправді ж смак і за-
пах визначають харчову поведінку 
всіх без винятку ссавців. Жуйні 
тварини мають особливо розви-
нений нюховий і смаковий аналі-
затори. Усі знають про нюх собак, 
але ніхто ніколи не переймався 
нюхом корів. Річ у тім, що хижаки 
використовують його для пошуку 
здобичі та комунікації, а корови – 
головним чином для визначення 

придатності тих чи інших рослин у 
їжу. На пасовищі корови їдять да-
леко не всі рослини й здатні визна-
чати та обходити отрутні. Є в них й 
улюблені рослини та смаки. 

Це загадкове почуття

Нюх – найменш зрозуміле з 
почуттів у худоби. Проте велика 
рогата худоба належить до ма-
кросматичних тварин, тобто до 
тварин із гострим нюхом, оскіль-
ки вони мають орган вомерона-
зальної системи (орган Якобсона). 
Загалом тварини використовують 

нюх, щоб доповнити інформацію, 
зібрану іншими органами чуття, 
хоча у випадку соціальної та ре-
продуктивної поведінки це ключо-
ве джерело інформації. 

Скільки смаків ви знаєте?

Зі смаками ситуація, здавалося 
б, значно простіша. Уважається, 
що їх лише чотири: солоний, кис-
лий, солодкий і гіркий. Проте й тут 
не все так просто. Останнім ча-
сом часто виділяють окремо смак 
води. А в Японії виділяють ще 
один смак, про який більшість лю-
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Смак Смак 
має значеннямає значення
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2020 рік змусив людство зробити переоцінку цінностей та замислитися над багатьма питаннями, які раніше 
залишалися поза увагою. Адже ми по-справжньому починаємо цінувати саме те, що втрачаємо. 
Пандемія COVID-19 навчила нас поціновувати навіть мале та радіти, здавалося б, незначному. Наприклад, том́у, 
що ми можемо відчувати смак і запах.

За матеріалами 
компанії Microlife

Молочнокислі бактеріїМолочнокислі бактерії Дріжджі Дріжджі Гриби Penicillium RoquefortiГриби Penicillium Roqueforti

Різноманіттю смаків та запахів ми маємо завдячувати мікроорганізмам



Брати наші менші теж 
полюбляють смачненьке

Останнім часом використанню 
мікроорганізмів для контролю 
за характером запаху чи смаку в 
приготуванні кормів для тварин 
також приділяють більше ува-
ги. Дріжджі використовують у 
кормах для котів і собак. Під час 
приготування кормів для жуйних 
використовують бактеріальні іно-
кулянти, які можуть спрямувати 
ферментацію в бік отримання ба-
жаних смакових характеристик. 

Що і як смакує тваринам

Почуття смаку дуже добре роз-
винене у великої рогатої худоби. 
Тварини цього виду можуть роз-
різнити п’ять смаків: солодкий, 
солоний, гіркий, кислий та умамі. 
При цьому сила сприйняття смаку 
багато в чому залежить від поточ-
ної потреби тварини в їжі. Велика 
рогата худоба не бажає спожива-
ти гіркі на смак корми (потенційна 

присутність шкідливих речовин) і 
виявляє помітну перевагу солод-
ким (енергетична цінність кормів) 
та солоним кормам (баланс елек-
тролітів в організмі). Своєю чер-
гою, чутливість до кислого смаку 
допомагає тварині підтримувати 
оптимальний рН рубця. 

Цікаво, що смакових рецепто-
рів у корів у 2,5 разу більше, ніж 
у людей, – близько 25000 про-
ти 8–10 тисяч. Свині теж мають 
більше смакових рецепторів, ніж 
людина, – близько 15000. Хижа-
ки мають найменшу кількість та-
ких рецепторів, бо їхня їжа зазви-
чай не несе великої небезпеки. У 
собак, наприклад, лише 1700 сма-
кових рецепторів.

Тобто серед свійських тварин 
саме жуйні найтонше відчувають 
смаки. 

Ця примхлива ВРХ

Фермери давно й постійно сти-
каються з проблемою сортування 
корму коровами. У своїй основі 

це явище має фізіологічну здат-
ність великої рогатої худоби до-
бре розпізнавати смаки, запахи 
та їх комбінації. Перехід промис-
лового виробництва молока до 
використання загальнозмішаних 
раціонів мав на меті розв’язання 
саме проблеми сортування твари-
нами корму. Концентровані корми 
для корови є більш приємними на 
смак, і вона поїдає їх передусім. 
Часто можна побачити, як твари-
на біля кормового столу робить 
кругові рухи мордою, роблячи 
заглиблення в масі корму. На дно 
такого заглиблення, як у воронку, 
осипаються концентрати, які по-
їдаються насамперед. Грубі, сте-
блисті частинки корови з’їдають в 
останню чергу або залишають на 
кормовому столі.

Вплив смаків і запахів 
на апетит і поведінку корів

До цього часу було проведено 
лише декілька досліджень з ви-
вчення смаку корів та того, як 
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вони роблять свій кормовий ви-
бір. Ароматизатори та поліпшу-
вачі смаку в кормах для телят уже 
давно стали буденністю, проте 
вивчення цього питання в роз-
різі смаків тварин дійного стада 
потенційно відкриває більше ко-
ристі. Наприклад, стимулювання 
апетиту корів на початку лактації, 
коли тварини часто страждають 
від негативного енергетичного 
балансу. Після розтелу апетит та 
споживання корму значно відста-
ють від потреб організму корови 
в поживних речовинах та енергії. 
Як наслідок, тварина використо-
вує резерви власного тіла, втра-
чає вагу. Кетоз є наслідком дис-
балансу між потребою в енергії 
та її надходженням до організму 
новотільних корів. Усе це призво-
дить до поганої запліднюваності 
та проблем із відтворенням стада. 

Запахи та смаки також можна 
використовувати для заохочення 
певної поведінки, наприклад, до-
їння на роботизованих фермах. 
Але вони можуть і відлякувати. 
Відомо, що запах фекалій худоби 
обмежує споживання корму тва-
ринами. Тому важливо підтриму-
вати приміщення у відповідному 
стані та забезпечувати необхідну 
вентиляцію. 

Не всі кислоти 
однаково корисні

У теплу пору року, коли темпе-
ратура в приміщенні підіймаєть-
ся вище позначки 20 °С, корови 
стають найбільш чутливими до 
запахів. Деякі органічні кислоти 
із сінажу та силосу мають досить 
сильний та неприємний для тва-
рин запах. Насамперед це стосу-
ється масляної кислоти, яка нако-
пичується внаслідок руйнування 
білку анаеробними мікроорганіз-
мами – клостридіями. Але й оцто-
ва кислота, яка є однією з тих, що 
утворюється під час силосування 
та несе певні плюси щодо аеробної 
стабільності корму, може знижу-
вати споживання цього корму за 
високих температур повітря. Ця 
кислота має різкий та неприємний 
запах, тому (якщо міститься у ве-
ликих кількостях) може негатив-
но впливати на споживання сухої 
речовини в теплий період. З цієї 
точки зору бажано, щоб у силосі 
рівень оцтової кислоти не пере-
вищував позначку 2 % від сухої 
речовини корму. Молочна кислота 
є найбільш бажаною в силосуван-
ні. Бактерії, що її виробляють, є 
в складі майже всіх біологічних 
консервантів для силосу, але важ-

ливо дотримуватися рекомендо-
ваних норм їх введення – задля 
забезпечення мінімальної ефек-
тивної концентрації (100000 КУО 
молочнокислих бактерій у кожно-
му грамі зеленої маси). До того ж 
молочна кислота містить більше 
енергії, ніж оцтова. 

Як присмачити 
й ароматизувати корм 
та зробити годівлю 
ефективнішою

Подібно до того, як у процесі 
приготування сиру в сировину 
вносять певні інокулянти (фер-
менти, мікроорганізми, спеції), 
під час приготування силосу ви-
користовують аналогічні про-
дукти. І якщо раніше йшлося 
лише про застосування лише 
готових органічних кислот або 
бактерій, що їх виробляють, то 
зараз до складу деяких комер-
ційних інокулянтів додатково 
входять ферменти спрямованої 
дії, ароматичні сполуки, інгібі-
тори плісняви тощо. Такі про-
дукти можуть значно покращити 
фізичні характеристики силосу 
та, як наслідок, підвищити спо-
живання корму й мінімізувати 
сортування кормів.


