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СЕКЦІЯ 01. Сільськогосподарські науки 

Затолочний О.В., аспірант 1 року навчання  

Вінницького національного аграрного університету 

Науковий керівник: Мазур В.А., канд. с.-г. наук, професор  

Вінницького національного аграрного університету 

 
ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВИРОЩУВАННЯ НУТУ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 

УКРАЇНИ 

 
Нут являється однією з найдавніших і найпоширеніших культур світу, яку 

використовують як на харчові так і на кормові цілі. Нут – культура стародавніх часів, 

найбільш ранні знахідки насіння даної рослини датуються 5450 роком до н. е. у Туреччині, а 

в країнах Сходу його культивували 2000 років до н. е. На сьогодні нут вирощується 

переважно в Туреччині, країнах Північної Африки, Індії, Пакистані та Мексиці та посідає 

третє місце в світі серед зернобобових культур. Наприклад, в Індії щороку сіють близько 10 

млн. га цієї культури, що становить приблизно 83% світових площ. З поміж численних 

переваг нуту можна виділити його поживну та біологічну цінності. У насінні цієї культури 

міститься 28-32% білка і до 7% олії. Білок нуту за амінокислотним складом дуже близький 

до ідеального білка ФАО. 

За площами посіву культура нуту посідає третє місце у світі серед зернобобових 

культур, а за поживними властивостями одне з перших. У зонах вирощування нут широко 

використовують для продовольчих та кормових потреб. Боби споживають у вареному та 

смаженому вигляді. В Індії нут є головним джерелом протеїну у вегетаріанській кулінарії. 

Рослину застосовують у медичній практиці країн Азії та Європи. Продукти, виготовлені з 

нуту, включено до обов‘язкового асортименту європейських супермаркетів, враховуючи їх 

відповідність вимогам до збалансованого харчування.  

Встановлено, що нут позитивно впливає на роботу мозку людини завдяки вмісту 

триптофану, із якого утворюється один з найважливіших гормонів і нейромедіаторів 

центральної нервової системи людини – серотонін. Внаслідок селекції нут став містити ще 

більше триптофану, ніж його дикий родич, що тепер росте лише на південному сході 

Туреччини.  

Нут є невід‘ємною складовою харчування людей, хворих на діабет, із-за високого 

вмісту клітковини та низького вмісту жирів, переважно мононенасичених. Білки борошна з 

нуту за кількістю амінокислот близькі до білків тваринного походження, які представлені 

здебільшого водо- та солерозчинними фракціями, що є ознакою високого засвоєння 

продукту. Серед білків у нуті переважають метіонін, триптофан, тріонин, лізин.  

Дані мінерального складу свідчать про найбільш сприятливе співвідношення кальцію 

та фосфору – 1:1,5, кальцію і магнію – 1:0,65. Борошно з нуту займає перше місце за вмістом 

селену, який підсилює опір організму онкологічним захворюванням. Серед ліпідів борошна з 

нуту переважають ненасичені жирні кислоти, які сприяють зниженню рівня холестерину, 

ризику утворення тромбів, розвитку серцево-судинних захворювань та атеросклерозу. 

Експериментальні дослідження вчених свідчать, що використання при виготовленні БКВ 

нутового молока і борошна, призводить до збільшення в них білків на 14,5%. 

Амінокислотний аналіз білків нової продукції показав, що в ній відсутні лімітуючі 

амінокислоти. Загальна кількість незамінних амінокислот у рецептурі нових виробів у 7 разів 

більше, ніж у контрольному зразку, який не містить борошна з нуту (БН). 

В Україні зростає попит і розширюються площі під нутом: за останні 10 років площа 

посівів нуту збільшилася більше, ніж у 10 разів, і становить близько 50–70 тис. га. В 
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особливо посушливі роки, які останнім часом трапляються все частіше, нут добре конкурує 

за продуктивністю з горохом. За посухостійкістю він посідає друге місце після чини. Завдяки 

потужній кореневій системі та економічному витрачанню води нут найбільш пристосований 

для вирощування в регіонах, які страждають від частих посух у літній період.  

Висновки. Нут широко використовують для продовольчих та кормових потреб, а 

включення нуту в сівозміну дає можливість збагатити ґрунт азотом і мати відмінний 

попередник для всіх зернових культур. 
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ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО 

ЗДОРОВ’Я 
 

Здоров‘я – один з важливіших ресурсів, що необхідний для повноцінної реалізації 

особистості. Здоров‘я, як складова людських цінностей, впливає на якість життя суспільства 

в цілому. Проблеми збереження здоров‘я нації, особливо кожної людини, під впливом різних 

внутрішніх та зовнішніх факторів стають все більш актуальними. Для забезпечення власного 

https://doi.org/10.15159/AR.19.024
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