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9.2.5. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію. Альтернативні рішення 

  

Одним з альтернативних рішень є організація безвідхідних виробництв у харчовій промисловості. 
Технології харчових виробництв забезпечують вилучення тільки одного корисного компонента 
сировини (наприклад, цукру, олії, крохмалю), вміст якого в декілька разів нижче маси первинної 
сировии. Основна маса відходів та побічних продуктів харчової промисловості – близько 70% – 
використовується безпосередньо на кормові цілі в тваринництві, близько 20% направляється на 
виробництво продуктів харчування та технічної продукції, решта використовується як добриво та 
паливо. Відходи харчових підприємств бідні на білки і вітаміни, дуже об’ємні, містять багато 
вологи, малотранспортабельні і не можуть довго зберігатися.  

Багато продуктів виробляється з відходів. Це кормові та хлібопекарні дріжджі, спирт, 
господарське мило, молочна сироватка. Крім того, з відходів  отримують тисячі тонн пектину та 
фруктового порошку, рослинного масла, лимонної та глютамінової кислоти. 

Важлива утилізація бурякового жому – найбільшого за обсягом відходу харчової промисловості. 
Жом має багато амінокислот та азотистих речовин. У свіжому вигляді худобі згодовується 84%, 
сушеному – 16%. Така структура споживання призводить до великих втрат (при зберіганні жом 
втрачає до 50% цінних речовин). 20-25% корисних речовин втрачається при транспортуванні. 
Найбільш раціональним способом зберігання жому з найменшими втаратами цінних речовин є 
його сушіння. Для налагодження випуску сухого жому треба здійснити перехід на комбінування 
цукрового виробництва з жомосушильним. 

Зараз майже всі харчові виробництва мають комбіновані підприємства, які випускають продукцію 
з відходів. В цукровій промисловості це сухий жом та добрива, в м’ясній – кормова мука та 
лікарські препарати, в молочній – замінники незбираного молока та молочний цукор, у спиртовій 
– вуглекислота, харчові та кормові дріжджі, в крохмалепатоковій – сухі білкові корми тощо. 

Зараз широко впроваджуються технології одержання фруктово-глюкозних порошків з фруктових 
жмихів, які утворюються в процесі виробництва соків та екстрактів. Ця цінна сировина, яка 
містить багато білка, цукру, вітамінів, в основному йде на корм тваринам. Але з неї можна 
виробляти цукерки, мармелад та інші кондитерські вироби. 

Таким чином, безвідхідне виробництво може бути організоване на основі утилізації відходів 
практично всіх підприємств харчової промисловості: спиртових заводів, масложирових 
комбінатів, м’ясокомбінатів і т.д. 

Дуже важливо не допускати прямих втрат населенням продуктів. Такі втрати зараз складають 
близько 50%. За підрахунками, не менше 10% загального об’єму продуктів харчування потрапляє 
у відходи. Актуальною потребою є розробка та впровадження способів збору врожаїв, що 
забезпечували б мінімізацію втрат. 

Вивчення причин втрат упакованої продукції показало, що 20-22% їх загального обсягу може 
ліквідуватися тільки за рахунок впровадження раціональної тари. 
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Система безвідхідного споживання продуктів харчування повинна обов’язково включати 
підсистему збору та утилізації харчових відходів. 

Одна з великих проблем – це погана якість продукції. Основними причинами поганої якості 
продукції, що виробляється та реалізується населенню, є різке погіршення матеріально-технічної 
бази та устаткування підприємств харчової промисловості, тривале зберігання сировини для 
переробки, використання неякісних сировини та компонентів, які використовуються в харчових 
виробництвах, різке послаблення виробничого та галузевого контролю в зв’язку з ліквідацією 
органів господарського управління з лабораторними службами, що входили до їх складу, бажання 
виробників зменшити витрати на контроль якості продукції, низький рівень санітарної культури 
працівників харчової промисловості, торгівлі, громадського харчування, зниження виробничої 
дисципліни. 

Проблема якості та безпечності харчів значно загострилась у зв’язку з великим потоком імпорту, 
в тому числі з країн СНД, Туреччини, Польщі. На відміну від давно усталеної системи поставок, 
коли зовнішньоторговельною діяльністю займались державні організації, в останні роки значний 
обсяг харчової продукції надходить за прямими контактами і договорами між виробником і 
торговельною організацією по бартеру, а також у зв’язку з підприємницької діяльністю окремих 
громадян, які ввозять з порушеннями правил зберігання та транспортування продукцію поганої 
якості. 

Запровадженню жорсткого контролю якості продовольчої сировини та харчових продуктів за 
показниками безпеки, а також стану харчування та здоров’я різних груп дитячого та дорослого 
населення має належати пріоритетне місце. Ретельний аналіз отримуваних в результаті цієї 
роботи даних, розробка та впровадження заходів та рекомендацій, спрямованих на зниження 
рівня забруднення продовольчої сировини та продуктів харчування сторонніми речовинами, їх 
широке впровадження в сільськогосподарських та харчових виробництвах можуть привести до 
поліпшення структури харчування населення та сприяти його оздоровленню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


