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БЕЗКАРКАСНІ АНГАРНІ КОНСТРУКЦІЇ: 
ШВИДКИЙ МОНТАЖ, МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ

Лідер на ринку агробудівництва, компанія «ПівденьАн-
гарБуд», займається проектуванням, розробкою, виготов-
ленням і зведенням безкаркасних ангарних конструкцій, 
які в даний час набувають все більше і більше актуальності. 
Основна і найважливіша відмінність даних конструкцій 
від житлових і нежитлових споруд – це повна відсутність 
каркасів, опор, стін, даху та основ, що дозволяє зводити 
ангарні конструкції у найкоротші терміни з мінімальними 
додатковими витратами.

На відміну від конструкцій із 
звичайних матеріалів, швидко-
монтовані ангари (склади) мають 
великі переваги. У цьому можна 
переконатися за трьома основни-
ми критеріями.

Першим критерієм є те, що 
економічно спорудити швид-
комонтовані ангари набагато 
вигідніше, на відміну від тради-
ційної каркасної конструкції, що 
дозволяє заощадити у два рази 
більше витрат за рахунок зни-

ження загальної металоємності 
конструкції у 2-3 рази, зручності 
транспортування монтажного 
обладнання, меншої кількості  ро-
бітників, задіяних під час монтажу 
та мінімальних затрат на гідроізо-
ляцію.

Другим критерієм є те, що 
завдяки системі спорудження 
безкаркасного ангара з’являється 
можливість звести  конструкцію у 
найкоротші терміни. Ангар (склад) 
площа якого становить 1200 м2, 

приблизно через 4-6 днів буде 
зданий для використання (не 
враховуючи фундамент, який на 
відміну від каркасних ангарів не 
потребує глибокої заливки, адже 
металоконструкція має незнач-
ну вагу, і швидко висихає), що  
дозволяє якомога швидше почати 
відшкодовувати ваші витрати.

І нарешті, третім критерієм слу-
жить те,  що конструктивні скла-
дові ангарів (складів), розроблені 
компанією «ПівденьАнгарБуд», 
надають відмінну можливість 
відкинути дорогі варіанти прямо-
форменних каркасних складів. 
Повною мірою використовувати 
складське приміщення можливо 
буде, якщо ширина даної кон-
струкції складе 18-19 м, проміжок 
висоти складу 1-2 м від кінця арки 
складатиме приблизно 3-4 м. 
Збиток даного складського об’єму 
складе не більше, ніж 5-10%, що 
дозволить заощадити приблизно 
до 55 %!

Також можна врахувати, що 
безкаркасні ангари можливо зво-
дити за будь-яких погодних умов, 
так як вони не потребують дотри-
мання чітких вимог до кліматич-
ного середовища. До того ж, дані 
арки не потребують додаткових 
витрат на оздоблювальні роботи.

Як правило, при виготовленні 
ангарів або складських примі-
щень використовується виключно 
сталь оцинкована, яка не потре-
бує антикорозійного покриття. 
Споруда витримує вагу снігу до 
250 кг/м2 та пориви вітру до 55 
м/с.

Також, важливим моментом є 
те, що всередині ангар аркової 
конструкції може ще ділитися 
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додатковими перегородками або 
воротами. На вибір замовника 
вікна та двері складського примі-
щення встановлюються механічні, 
автоматичні або розсувні. Що ж 
стосується експлуатаційних ви-
мог, то вони також безпосередньо 
враховуються.

Спорудження безкаркасних 
ангарів складається з п’яти ос-
новних етапів.

• Етап перший: розробля-
ється план (план-дизайн) 
майбутньої безкаркасної 
конструкції;

• Етап другий: виготовля-
ються основні міцні панелі 
конструкції;

• Етап третій: процес з’єд-
нання готових панелей для 
ангара;

• Етап четвертий: з’єднання і 
установка готових секцій;

• Етап п’ятий: процес 
установки дверей і вікон, 
і проведення інженерних 
системних робіт.

Таким чином, переваги без-
каркасних аграрних конструкцій 
можна звести до таких:

1. Терміни зведення – вже 
через 10-15 днів конструкція буде 
встановлена;

2. Мінімальні транспортні 
витрати, що також дозволяє 
мінімізувати деформацію готового 
виробу;

3. Сучасний дизайн конструкції;
4. Повністю відсутня потреба у 

догляді й ретельному обслугову-
ванні готової конструкції;

5. Будівництво об’єкту здійсню-
ється у двох варіантах: холодному 
і утепленому;

6. Змінювати конструкцію і 
виконувати додаткові монтажні 

заходи можливо навіть, якщо 
конструкція вже зведена; також 
конструкція може прослужити n 
кількість років.

7. Універсальність споруди, яка 
може використовуватися у різних 
галузях економіки.

Якщо Ви добре розумієтесь у 
будівництві, то дані показники не 
змусять Вас сумніватися зробити 
замовлення у компанії «ПівденьАн-
гарБуд». Адже тоді у Вас з’явиться 
ще одна найважливіша перевага: 
на Ваше персональне замовлення, 
співробітники компанії  «ПівденьАн-
гарБуд» зможуть відрегулювати ра-
діус висоти прольоту безкаркасної 
конструкції. Тоді ангар може бути 
як одношаровим, так і багатошаро-
вим. Ви зможете заощадити кошти 
і час у кілька разів! І при цьому 
якість, довговічність, економічність 
зведеної конструкції залишається 
на вищому рівні.

Протягом багатьох років ком-
панія займається спорудженням і 
зведенням безкаркасних ангарів 
(складів). Величезний досвід у 
даній сфері є запорукою якісної 
роботи компанії. Налагоджена 
робота фахівців і професіоналів 
дозволяє гарантовано виконувати 
замовлення якісно і в своєчасні 
терміни, що дозволяє повністю 
задовольнити запити замовників, 
а постійні замовники компанію  
«ПівденьАнгарБуд» не переста-
ють рекомендувати на ринку 
ангаробудування.

ТОВ «ПівденьАнгарБуд»
67801 Одеська обл., смт. Овідіо-
поль, вул. Тараса Шевченка, 218
тел. +380677401334, 
+380671838936
ugangarstroy2014@gmail.com
www.ugangarstroy.com
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СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Інтенсивне нарощування врожайності є прибутковим в глобальному баченні, хоча і 
витрати на матеріальні ресурси, в порівнянні, скажімо, з витратами на 70 ц пшениці або 
80 ц кукурудзи, значно вищі. Втім, процеси інтенсифікації мають набагато більше аспектів 
та підводних каменів, ніж здається. Якщо питання забезпеченості господарств якісною 
сільгосптехнікою, насінням, добривами, засобами захисту тощо вже здебільшого вирішено, 
то питання зберігання зібраного багатого врожаю стає дедалі гострішим – паралельно зі 
збільшенням показника середньої врожайності зернових в Україні. Зважитись на будівництво 
сучасного елеваторного комплексу не так легко, але цей час неминуче наближається – в 
тих аграріїв, які вже перейшли за межу пересічності та розуміють, що безглуздо піддавати 
псуванню свій великий врожай, бо, таким чином, результат не виправдовує витрачених 
зусиль.

Важливість підвищення якості зберігання також диктується стратегією розвитку 
експорту, яка наразі все більш актуалізується в Україні. Умови високої європейської 
стандартизації ще не зовсім нам по зубах, налаштування під них відбувається загалом 
досить повільно, оскільки ці умови зобов’язують до високої відповідальності, до якої, на жаль, 
– будемо чесними – наші бізнесмени після багатьох років замкненості ще не звикли. Але, як 
відомо, розвиток можливій тільки при виході з зони комфорту. Наша зона комфорту вже 
перестає бути такою, вона руйнується, тріскає по швах – і це благий процес, попереду – вихід 
на новий рівень, нехай, можливо, і через чорний хід.

Гострість аспекту переробки сільськогосподарських культур також зумовлена 
енергетичним питанням. Хтось каже, що глобально реорганізовувати енергетику в Україні 
ще рано, економіка не готова, але тільки не було б такого, що вже пізно. Скажемо – вже настав 
час! Вироблення біопалива має стати постійним та буденним, яким сьогодні нам здається 
добування вугілля та нафти.

А редакція журналу «АгроЕліта» тим часом видала другий номер спецвипуску «Зберігання та 
переробка зернових і технічних культур». Наша мета, як завжди, наповнення інформаційного 
простору аграрної галузі якісним контентом, для того, щоб процеси її розвитку відбувалися 
ефективніше і швидше.



ЗЕРНОМЕТ ЗМ-60М, ЗМ-90A
Зерномет ЗМ-60М призначений для механізації вантажно-розвантажуваль-
них робіт на відкритих токах в складських приміщеннях. Його особливість 
полягає в повороті тріммера на 90° в обидві сторони, що дозволяє: безпе-
рервно навантажувати зерно в транспортні засоби, формувати купу з од-
ним гребенем після двох проходів зерномета, рівномірно розподілити зерно 
при завантаженні, розділити зерно з купи для просушування тонким шаром 
на майданчику току і зібрати його після сушіння знову в купу. Засіб здатен 
перекидати зерно до 10 м і забезпечувати висоту складування до 4 м або 
навантажування зерна в транспортні засоби.

Технічні характеристики:
• тип: самопересувний, електрич-
ний;
• продуктивність максимальна:  
70-90 т/год;
• висота подачі зерна: не менше 4
метрів;

• потужність: 9,1 кВт;
• габаритні розміри в робочому 
положенні без повороту тріммера: 
довжина – 6650 мм; ширина – 4150 
мм; висота – 3920 мм;
• вага:1200-1250 кг.

ВІЗОК ЛАН-1, ЛАН-2, ЛАН-4, ЛАН-11 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЖАТОК ДО КОМБАЙНІВ 
7м, 9м і 10-12м (ПОСИЛЕНИЙ)

Технічні характеристики:
• тип візка: двохосьовий, причіпний;
• вантажопідйомність: 2800-5000 кг;
• максимальна швидкість: 20 км/год;

• габаритні розміри: довжина – 9,75-
12,75 м; ширина – 2,5 м; висота – 1 м;
• вага: 850-1200 кг.

м. Кіровоград, вул. Київська 2Б, 
+380 (95) 235-95-01, директор - Гержов Олександр Васильович
 +380 (522) 39-53-75, маркетинг 
+380 (522) 39-53-73, Конструкторське технологічне бюро (КТБ)
+380 (522) 39-53-52, факс 
e-mail: profi_stan@ukr.net
www.profistan.сom.ua

НАВАНТАЖУВАЧ БОРТОВИЙ
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА В СІВАЛКИ
Основні характеристики:
• продуктивність: 12-25 т/год (зале-
жить від частоти обертів двигуна ав-
томобіля);
• тип: монтується до автомобіля;

• максимальна висота вивантаження: 
4,33 м;
• максимальна дальність вивантажен-
ня: 2,79 м;
• вага: 225 кг.

ДРОБАРКА ГІЛОК ДВ-120
Призначена для подрібнення 
відходів деревообробки (обапіл, 
верхівки і гілки дерев діаметром 
до 120 мм) в технологічну та па-
ливну тріску, що використову-
ється як альтернативне паливо.
Дробарка гілок ДВ-120 комплек-
тується для роботи, як від ВВП 
трактора, так і від електродви-
гуна:
- дробарка гілок встановлюєть-
ся на трьохточкове навісне об-
ладнання трактора з приводом 
через кардан ВВП;
- дробарка гілок, що працює від 
електроенергії, комплектується 
електродвигуном потужністю в 
10кВт і 1000 об/хв.
Агрегат має два механічних 

вальці, які самостійно втягують 
деревину в горловину, що знач-
но полегшує роботу з ним.
Можливість вільного пересуван-
ня у важкодоступні місця робить 
агрегат незамінним помічником 
для комунальних служб і лісопе-
реробних підприємств.
Основні характеристики:
• максимальний діаметр гілок: 
120 мм;
• швидкість подрібнення:   
20 пог. м/хв;
• розмір вікна для завантажен-
ня: 580х580 мм;
• габаритні розміри: довжина 
– 2000 мм; ширина – 1300 мм; 
висота – 1000 мм;
• вага: 380-430 кг.

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ СІВАЛОК 
GASPARDO SP8, МТ8 (ПТС-1), SFOGGIA SIGMA 5 
(ПТС-2), KUHN PLANTER 3M (ПТС-3)
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«ЗЕРНО ПРИЧОРНОМОР’Я»: ШЛЯХИ ДЛЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕЛИКОГО ПОТЕНЦІАЛУ Є

20-21 квітня 2016 року в Києві відбулася ХІІІ Міжнародна 
конференція «Зерно Причорномор’я», яка є однією з най-
більш масштабних подій у глобальній сфері ринку зерна 
в країнах Чорноморського регіону. Головний організатор 
заходу – консалтингова компанія «УкрАгроКонсалт», яка 
володіє глибокими знаннями щодо різних аспектів нео-
днозначного сільськогосподарського ринку та в цьому 
контексті надає, аграріям і трейдерам дослідження, аналі-
тичні прогнози, рекомендації. Кількість учасників та гос-
тей конференції склала приблизно 500 чоловік – чому так 
багато? Тому що мова іде про сучасні найгостріші питання 
в аграрному бізнесі, а саме: формування цінових процесів; 
пошук нових ринків для реалізації продукції, зокрема пер-
спектива тісної співпраці з азіатськими країнами; пошук 
інвестицій для здійснення нових проектів; способи витягу 
максимальних прибутків в складній економічній ситуації та 
зменшення витрат; аспекти вирощування і продажу про-
дукції в країнах, які глобально впливають на стан аграрної 
галузі у всьому світі (зокрема, США, Канада, Аргентина, 
Бразилія, Україна, Росія, Китай, країни Південної Африки, 
азіатські країни тощо); питання якості продукції, стандар-
тизація; земельне питання; нові канали в логістиці та інше.

Сергій Феофілов, директор 
компанії «УкрАгроКонсалт», 
зазначає:

«Наш проект має успіх вже 
протягом 13 років, і це не ви-
падково, тому що багато про-
цесів, зокрема підвищення та 
падіння цін, докорінно змінює 
ситуацію на світовому сіль-
ськогосподарському ринку. Та 
інформація, якої було достатньо 
для аграрія ще 5-7 років тому, 
на сьогоднішній день вже не 

здатна створити повну картину 
для того, щоб вести агресивну 
політику на ринку, а наразі ак-
туальною та дієвою є саме така 
стратегія. Тому наша компанія 
робить глибокі дослідження 
заради успіху українського 
сільського господарства на 
внутрішньому та зовнішньому 
ринках».

Тож, не дивлячись на фак-
тори, які характеризують 
глобальну економічну та 
енергетичну кризу, створен-
ня міжнародної платформи 
для виявлення напрямків, що 
зможуть не тільки втримати 
аграрну галузь на стабільно-
му полюсі, а й вивести її на 
новий рівень розвитку – це є 
найкращим рішенням в тих 
умовах, що склалися. До речі, 
ХІV Міжнародну конференцію 
«Зерно Причорномор’я» пла-
нують проводити 5-6 квітня 
2017 року.

Тетяна Бєлінська



  
     

    
   

ПОГРУЗЧИКИ

Цена от 44 400 USD

 SEM 
ЗАВОД КОРПОРАЦИИ CATERPILLAR®

SEM639B
SEM656D
SEM656D HL

Модель

9 900
17 100
17 800

Масса

125
220
220

Мощность
двигателя, л.с.

3 000
5 000
5000

Max грузо-
подъемность, кг

1,7
3,0
4,5

Кош стандартный 
м.куб.  

3 050
3 096
3 600

Высота выгрузки
ковш =  45°

44 400
72 100
75 600

Цена в USD
DDP Киев
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА (16 МАЯ - 20 МАЯ, 2016)

США в конце апреля закупило около 44,900 тонн куку-
рузы без ГМО из ЕС (Румыния).

Южнокорейская компания NOFI закупила около 65 
тыс. тонн фуражной пшеницы произвольного происхож-
дения, по цене $186.70 базис c&f (плюс $1.50 надбавка), 
для поставки в августе-сентябре. Тем не менее, в тенде-
рах по обеспечению кукурузой и соевым шротом не было 
сделано никаких покупок.

Иордания закупила 100 тыс. тонн фуражного ячменя 
произвольного происхождения, по цене $184.50 базис 
c&f, для поставки в октябре/ноябре. Также планируется 
закупить (24 мая) 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы 
произвольного происхождения.

Источник: http://uga-port.org.ua/

УКРАИНА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВОБОДНЫХ 
ЗЕРНОВОЗОВ ПРЕВЫСИЛО 5,9 ТЫС.
ВАГОНОВ

Предложение свободных зерновозов в Украине в кон-
це мая находится на высоком уровне и составляет более 
5,9 тыс. вагонов.

По информации УЗ, по состоянию на 31 мая 2016 года 
предложение свободного подвижного состава для пере-
возок зерновых ж.д. транспортом в Украине составляет 
более 5,9 тыс. вагонов по сравнению с 5,883 тыс. вагонов 
днем ранее.

Ограничений на отгрузку зерновых ж.д. транспортом в 
направлении внутренних станций и портов в Украине по 
состоянию на 31 мая 2016 года нет.

Источник: http://www.ukragroconsult.com/

КИТАЙ ПРОДАЕТ КУКУРУЗУ ИЗ 
ГОСФОНДА И ЗАКУПАЕТ ПШЕНИЦУ

На своем первом тендере по продажам запасов ку-
курузы из госфонда правительство Китая продало 889 
тыс. тонн кукурузы, из которых 864,9 тыс. тонн составила 
кукуруза урожая 2012 года и 24,1 тыс. тонн – кукуруза 
происхождением из США.

Также правительство начало кампанию по закупке 
пшеницы у местных фермеров. Фиксированная цена 
государственной закупки пшеницы останется на уровне 
2014 и 2015 годов, эквивалентная 351,9 $/тонну.

Источник: http://www.ukragroconsult.com/

БРАЗИЛИЯ. ДЕФИЦИТ КУКУРУЗЫ ПРОВО-
ЦИРУЕТ РОСТ МИРОВЫХ ЦЕН

В текущем году экспорт кукурузы из Бразилии значи-
тельно снизится по причине ее усугубляющегося дефи-
цита на внутреннем рынке. В мае страна экспортирует 
исторически минимальный объем – всего 2 тыс. тонн 
кукурузы, что позволит другим экспортерам нарастить 
свои отгрузки. Более того, импорт кукурузы из соседних 
стран – Аргентины и Парагвая - будет самым высоким за 
последние 15 лет.  Сокращение бразильского  предло-
жения оказывает поддержку кукурузному фьючерсу на 
Чикагской бирже. За месяц июльский фьючерс укрепился 
на +5,25%.

Согласно опросам Reuters, в текущем маркетинговом 
году, который стартовал в Бразилии в феврале, страна 
экспортирует 26,1 млн. тонн кукурузы (28,9 млн. тонн – 
ноябрьский прогноз) по сравнению с прошлогодним объе-
мом – 30,4 млн. тонн.

В ожидании рекордного второго урожая кукурузы, ко-
торый составляет 2/3 валового сбора кукурузы в стране, 
по изначальным прогнозам Conab – 58 млн. тонн, Бра-
зилия активно экспортировала запасы урожая 2014/15 
сезона. Однако засушливые погодные условия в апреле 
и начале мая нанесли вред посевам кукурузы, и средние 
ожидания валового сбора  в настоящее время составля-
ют не более 52 млн. тонн. Уборочные работы стартовали 
на две недели раньше, чем в прошлом году, и на данный 
момент в Бразилии обмолочено 0,4% урожая 2015/16 
сезона.

Источник: http://www.ukragroconsult.com/

СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ И 
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ В УКРАИНЕ

В течение третьей декады мая наблюдались колеба-
ния ночных и дневных температур, отмечались ливневые 
дожди разной интенсивности и продолжительности, гро-
зы, местами град, шквалы. Под ранними яровыми зерно-
выми культурами преобладало достаточное (21-40 мм) и 
чрезмерное (более 40 мм продуктивной влаги) увлажне-
ние пахотного слоя почвы, лишь на отдельных площадях 
южных областей запасы влаги составляли 17-20 мм. 
Вместе с тем, чрезмерная увлажненность воздуха, верх-
него слоя почвы вместе с колебанием ночных и дневных 
температур обусловили некоторое замедление развития 
сельскохозяйственных культур с одновременным повы-
шением засоренности посевов, особенно яровой пшени-
цы и ячменя.

Наступление молочной спелости зерна озимой 
пшеницы предполагается в конце первой – начале 
второй декады июня, восковой спелости – в середине 
третьей декады июня, или на неделю раньше средних 
многолетних сроков. Налив и созревание зерна будет 
проходить в основном при достаточной влагообеспе-
ченности.

В общем, по Украине у озимых зерновых культур в 
западных, северных и северо-восточных областях про-
должался рост стебля и формировался колос, на осталь-
ной территории страны отмечается массовое колошение, 
в южных областях – цветение колоса. В Херсонской и 
Одесской областях чрезвычайно рано отмечается молоч-
ная спелость зерна ячменя озимого. Состояние посевов 
преимущественно хорошее и удовлетворительное. Ку-
куруза находится в фазе листообразование (появление 
3-7-го листа), высота растений 19-29 см. Состояние посе-
вов хорошее.

Источник: http://www.ukragroconsult.com/

НОВИНИ



ТОВ “Марол Україна” - офіційний представник польської фірми “М-rol” на території України. 
Обладнання фірми-виробника постачається безпосередньо з заводу і надалі реалізується серед 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств. В Україні обладнання проходить сертифікацію, що 
гарантує його високу якість.

Виробляє фірма обладнання, призначене для приготування повнораціональних комбікормів із 
сировини рос линного, мінерального і тваринного походження на базі невеликих тваринницьких 
фермерських і підсобних госпо дарств. Використання даного обладнання дозволяє збагатити корм 
тварин і птахів мікроелементами, вітамінами, а також антибіотиками.

В асортименті продукції фірми різне обладнання, здатне роздрібнити й змішати кормову суміш. Серед 
товарів: змішувач сипучих кормів, молоткова всмоктувально-нагнітальна дробарка, вагові дозатори 
кормів, шнекові транс портери і транспортер для зерна пневматичний.

Змішувач сипучих кормів
Зазвичай змішувач використовують для того, щоб приготувати кормові концентрати 

для різних груп тварин. В основі конструкції змішувача високоякісні матеріали, надійно 
захищені антикорозій ним покриттям. Всі елементи з’єднані за допомогою зварювання, 
але є рухома частина, яка вста новлюється на підшипниках кочення.

Дробарка молоткова всмоктувально-нагнітальна
Дробарка працює спільно зі змішувачем. Зерно, призначене для дроблення, 

автоматично зас моктується в пристрій, а після переробки передається в змішувач. Для 
різних потреб пропонуються чотири типи дробарок - різної потужності і продуктивності. 
Щоб забезпечити кормом велике пого лів’я стада, вибір зробити треба на користь більш 
продуктивної дробарки.

Дозатори кормів вагові
При виробництві кормових сумішей не обійтися без процесу точного зважування 

і дозування всіх його складових. Зробити його легким і не обтяжуючим допоможуть 
спеціальні вагові дозатори кормів: динамометричний, з якого зважені компоненти корму 
всмоктуються в дробарку, і елек тронний дозатор, на який встановлюється змішувач. 
Також можна використовувати пристосовані для змішувача механічні ваги.

Транспортер шнековий вертикальний Т401 / 3 з допоміжним шнеком.
При необхідності завантажити зерно або корм в резервуар на певну висоту можна 

використову вати вертикальний транспортер. Його довжина легко регулюється і може 
досягати 12 м. Працює він з допоміжним шнеком.

Транспортер шнековий
Трудомісткий процес приготування кормів не обмежується зважуванням, дробленням 

зерна і змішуванням всіх компонентів. Всі ці компоненти також вимагають постійного 
переміщення, заван таження і розвантаження. Шнековий транспортер можна 
використовувати для навантаження гото вого корму з кормозмішувача, подрібненого 
корму з зернодробарки, а також для завантаження і розвантаження зерна. При цьому 
нахилити його можна до 45°. Під різні потреби можна вибрати шнековий транспортер з 
кошем 401 або з черпнем Т401/1.

Транспортер для зерна пневматичний
Більш універсальним пристроєм вважається пневматичний транспортер для зерна. Він 

здатний переміщати зерно вертикально і горизонтально, завантажувати і розвантажувати 
його з причепів та складів і навіть сушити зерно при перекиданні його з призми на призму.

Звертаючись до нас при закупівлі обладнання, Ви можете бути впевнені, що купуєте якісні та надійні 
товари. Виробляючи обладнання з 1974 року, фірма накопичила величезний досвід і заслужила довіру 
своїх клієнтів. Для налагодження співпраці з нашими клієнтами ми також можемо забезпечити доставку 
зерносушарок під замовлення.

СФГ «АСТРА», (МАРОЛ УКРАЇНА)
30100, Хмельницька обл., м.Нетішин, пр. Незалежності, 11,
тел.: (067) 382 07 84, (03842) 9 07 66. marolastra@rambler.ru www.mrol.eu
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ЯК І ЧИМ КРАЩЕ СУШИТИ ЗЕРНО: 
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОГЛЯД

В економічній теорії і практиці існує наступне твердження: головне не виробити, а вигідно продати. Щоб 
реалізувати цей підхід у зерновій галузі аграрного сектору екноміки, необхідно якісно підготувати зерно, яке 
надійшло з поля. В сучасних умовах господарювання інтенсифікація виробництва спричинила пришвидчені 
темпи обмолоту, збирання і транспортування врожаю до складських приміщень. Це потребує надзвичайної 
уваги до питання сушіння і зберігання зерна, а особливо до енергетичної та економічної ефективності цих тех-
нологічних операцій.

Актуальність питання підвищується з постійним зростан-
ням вартості традиційних (невідновлювальних) енергоносіїв, 
таких як природний газ та рідке паливо (дизельне паливо 
чи бензин). Все більше аграрні формування звертають ува-
гу на інші джерела енергії: деревину та її рештки, побічну 
продукцію рослинництва, інші органічні відходи, сонце тощо. 
Головна мета цього вибору – зекономити кошти на енерго-
носії. Ми спробуємо здійснити порівняльний аналіз викори-
стання різних доступних та найбільш вживаніших джерел 
енергії для сушіння зерна.

Найпростішим і найдешевшим способом сушіння 
зерна є використання енергії сонця. Його застосовува-
ли здавна в Україні. Однак залишати зерно у снопах, де б 
воно під дією сухого повітря поступово висихало в колосі, 
набираючи найкращих кондицій та чекаючи обмолоту, на 
сьогодні неможливо. Це надзвичайно велика розкіш для 
аграріїв. Іншим та більш традиційним способом сушіння 
обмолоченого зерна, який використовують і нині біль-
шість невеликих господарств, є його природне сушіння на 
відкритих ділянках зернових токів.

Та великотоварні підприємства все більше застосову-
ють більш технологічні варіанти сушіння зерна, від яких 
залежить і вибір джерела енергії, за допомогою якою 
сушити зерно. Розглянемо їх більш детально.

Загалом існують три способи висушити зерно: те-
пловий, сорбційний, механічний, серед яких найчастіше 
застосовують тепловий спосіб, рідина під час якого пере-
творюється на пару. Майже всі сушарки використовують 
як сушильний агент нагріте повітря. При цьому більшість 
сушарок є конвективного типу – діють вони за принципом 
перенесення тепла до зерна і видалення вологи:

1. Шахтні. Принцип роботи такої зерносушарки по-
лягає у тому, що в процесі сушіння зерно проходить під 
впливом власної ваги. Рух нагрітого повітря відбувається 
знизу вгору. Потім зерно надходить до спеціальних камер 

охолодження. Щоб запобігти загорянню, перед заванта-
женням зерно необхідно очистити від соломи та лушпин-
ня.

2. Рециркуляційні. У таких сушарках зерно, яке пода-
ється в шахту зверху, швидко нагрівається і падає на дно 
шахти під дією власної ваги. Частина зерна потрапляє на 
зберігання, а частина - в іншу шахту, де перемішується з 
щойно завантаженим сирим зерном. Воно частково під-
сушується і відправляється в першу шахту. Таким чином, 
процес змішування вологого зерна з сухим економить 
паливо.

3. Барабанні. Вони складаються з барабана, топки і 
камери охолодження. В барабанній сушарці зерно перемі-
щується по горизонтальній спіралі, завдяки спеціальним 
металевим пластинам, якими оснащена вісь барабана. 
Такі сушарки компактні і легко транспортуються. За про-
дуктивністю вони не поступаються шахтним.

4. Камерні. Такі сушарки складаються з двох камер, 
що оснащені перфорованою підлогою. Процес сушіння 
відбувається за рахунок продування зерна підігрітим по-
вітрям. Зерно засипається шаром, не більше 80 см, щоб 
воно добре просушувалося. Коли перший шар висихає, 
завантажується другий, на нього потім третій – поки си-
лос повністю не наповниться зерном. За допомогою спе-
ціального обладнання відбувається процес наповнення 
силосу та видалення зерна.

Наявність різних видів сушарок зумовлює обирати 
найоптимальніший варіант залежно від багатьох чинників, 
серед яких назвемо наступні: співвідношення масштабів 
виробництва (обсягів врожаю) із продуктивністю суша-
рок, вид зерна і його стан під час збору врожаю, вартість 
інвестицій з придбання (будівництва) сушарки, надійність 
і безпечність роботи обладнання, умови навколишнього 
середовища під час сушіння зерна, витрати і вартість 
енергії тощо.
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Від цих факторів залежить загальна ефективність су-
шіння зерна. Поряд із необхідністю збереженням компро-
місу між забезпеченням якості зерна і швидкості процесу 
сушіння архіважливим залишається його вартість, що 
безпосередньо залежить від вартості енергії, що нагріває 
повітря.

Найбільш об’єктивним і вагомим показником для таких 
розрахунків є витрати певного виду енергії на одиницю 
висушеного зерна. Іншими словами, слід розрахувати, 
скільки енергії виділяється при спалюванні існуючих 
джерел енергії. Як відомо, теплову енергію можна ви-
раховувати в МДж. При цьому науковці вважають, що 
електрична енергія (1 кВт*год виділяє 3,6 МДж тепла) 
має найвищий рівень коефіцієнта корисної дії (100%) або 
є найбільш «ідеальною» щодо втрат. Спробуємо проде-
монструвати тепловіддачу найбільш поширених джерел 
енергії, за допомогою яких можна нагрівати повітря для 

сушіння, і які використовуються при роботі котлів, а саме: 
електроенергії, природного газу, дизельного палива, дров 
(породи середньої твердості), соломи (зернових культур, 
за умови купівлі у тюках).

У таблиці 1 продемонстровано для кожного джерела 
енергії: виділення теплової енергії у перерахунку в МДж; 
виділення енергії в перерахунку в кВт*год; коефіцієнт 
корисної дії виду енергії (при спалюванні в котлі); вартість 
енергії в перерахунку в кВт*год; загальний обсяг купів-
лі енергії за 1 дол. США. Таким чином, за 1 дол. США 
(прийнято середній курс 25,00 грн.) на сьогодні можна 
придбати теплової енергії при спалюванні (у перерахунку 
в кВт*год):

- природного газу – 23,77 кВт*год;
- дизельного палива – 11,01 кВт*год;
- дров – 60,62 кВт*год;
- соломи – 43,05 кВт*год.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика використання різних джерел енергії для сушіння зерна

Показники Електро-енергія, 
кВт*год

Природний газ, 
куб. м

Дизельне 
паливо, л

Дрова, кг Солома, кг

Виділення теплової енергії у перерахунку в МДж 3,6 34,02 33,6 10,0 11,34

Виділення енергії в перерахунку в кВт*год 1 9,45 9,33 2,78 3,15

Коефіцієнт корисної дії кожного джерела енергії (при 
спалюванні), %

100 90 85 70 82

Уточнена теплова енергія після згоряння на одиницю 
енергії, кВт*год

1 8,51 7,93 1,94 2,583

Ціна одиниці енергії, грн. 1,3068 8,949 18,00 0,8 1,5

Вартість енергії в перерахунку в кВт*год, грн. 1,3068 11,12 10,36 2,53 3,37

Вартість енергії в перерахунку в кВт*год, дол. США 0,0522 0,4448 0,4144 0,1012 0,1348

Загальний обсяг купівлі енергії за 1 дол. США, кВт*год 19,1 23,77 11,01 60,62 43,05

Отже, результати вказують на те, що за сучасних 
цін на природний газ та рідке паливо варто вико-
ристовувати альтернативні (відновлювальні) джерела 
енергії, такі як дрова (в тому числі відходи, тирсові 
брикети тощо) та солому (та іншу побічну продукції 
рослинництва).

Розглянемо економічний ефект від роботи умовної 
зернової сушарки (таблиця 2), припустивши, що її про-
дуктивність становить 50 т/год, загальний обсяг роботи 
обладнання 60 днів, сушили пшеницю до -5% вологи. Ціни 
на різні джерела енергії подано у таблиці 1 (станом на 
травень 2016 р.).

Таблиця 2. Порівняльна характеристика роботи умовної зернової сушарки при використанні різних джерел енергії

Показники Природний газ, куб. м Дизельне паливо, л Дрова, т Солома, т

Загальні витрати енергії 656000 533000 2185 1640

Загальна вартість енергії, тис. грн. 5870,5 9594,0 1784,0 2460

Загальна економія при переході на солому, тис. грн. 3410,0 7134,0 -676,0 х

Загальна економія при переході на дрова, тис. грн. 4086,0 7750 х 676,0

Загальні висновки.
1. Питання, як і чим сушити зерно залишається актуаль-

ним і вкрай важливим питанням для аграріїв, особливо в 
умовах постійного і непередбачуваного зростання цін на такі 
енергоносії, як природний газ та рідке паливо. Це змушує 
переглядати стратегію і тактику використання енергоносіїв 
у складних технологічних процесах сушіння і зберігання 
сільськогосподарської продукції, яка полягає у переході на 
альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.

2. Незважаючи на результати проведених розрахунків, 
різкий перехід на альтернативні джерела енергії не є ви-
правданим з кількох причин. У кожній виробничій ситуації 
можуть використовуватись обладнання різного типу ро-
боти, потужності, продуктивності та пристосовані до пев-
ного джерела енергії. З іншого боку енергія біологічного 
походження має певні обмеження щодо використання: ра-
ціональне природокористування лісових ресурсів; альтер-
нативне використання побічної продукції рослинництва 
(для прикладу, приорювання рослинних решток, годівля 
тварин тощо); доцільність та ефективність застосування 
інших видів побічної продукції (стебел кукурудзи і соняш-
нику, відходів ріпаку, сої тощо).

3. У цих умовах вважаємо за необхідне зосередитись, в 
першу чергу, на удосконаленні технологій з виготовлення 
обладнання, зниженні енергетичних затрат і втрат теплоносі-
їв, оптимальному та одночасному поєднанні традиційних та 
альтернативних джерел енергії для забезпечення мінімізації 
енергетичних витрат у процесі сушіння і зберігання зерна.

Підготував Сава А.П., кандидат економічних наук, 
старший науковий співробітник





ТОВ ІВП «ЕЛМАШ» - МИ ПРАЦЮЄМО НА ВАШ УСПІХ
• Комплексний інжиніринг, проектні роботи, підбір 
обладнання, комплектація, монтажні та пусконала-
годжувальні роботи.
• Виготовлення металоконструкцій будь-яких конфі-
гурацій, опор, естакад, галерей, норійних башт,бун-
керів, опорних конструкцій транспортерів.
• Самопливне обладнання для зерна.
• Системи автоматизації  та управління технологічни-
ми процесами.

• Технологічне устаткування:
 fзерносушарки;
 fметалеві топки для зерносушарок;
 fнорії, конвеєри, транспортери; 
 fаспіраційні системи, циклони, бункери для зерна;
 fсилос для зберігання муки ХЕ-160;
 fклапани перекидні,засувки рейкові ручні та електричні;

• Технічний аудит, ремонт та реконструкція існуючих 
елеваторів.
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тел.:050-831-54-69,  066-630-56-98, 050-304-36-54
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www.elevatorov.net.ua

• Модернізація зерносушарок А1-ДСП-50, ДСП-32.

УКРАИНА ПРЕКРАЩАЕТ ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ В ЕС
 Елизавета Малышко, веду-

щий эксперт зернового рынка 
«УкрАгроКонсалт»

Согласно данным Европей-
ской комиссии, к 20 мая Укра-
ина выбрала квоту на экспорт 
пшеницы в ЕС на 99,64%. Из 
разрешенных 950 тыс. тонн 
остались нераспределенными 
только немногим более 3 тыс. 
тонн. После распределения 
этих оставшихся крох и вплоть 
до конца 2016 года украинская 
пшеница может поставляться 

на рынок ЕС только с импортной пошлиной. Что это озна-
чает для украинского рынка?

Для пшеницы урожая 2015 г. данный факт не будет су-
щественным, так как сезон уже почти завершен. Причем 
он был успешным. В 2015/16 сезоне Украина нарастила 
отгрузки в Европу почти на треть по сравнению с преды-
дущим маркетинговым годом до рекордного показателя. 
Особенно ценно то, что экспорт увеличился не только в 
количественном, но и в денежном выражении. Европей-
ские страны вошли в тройку крупнейших покупателей 
украинской пшеницы с долей около 13%, уступив Таилан-
ду и Египту.

Однако в июле на внутренний украинский рынок по-
ступит новый урожай порядка 21,5 млн. тонн пшеницы, 
большую часть из которого нужно будет экспортировать. 
При этом основные отгрузки из Украины происходят в 
сентябре-ноябре, а новая квота на беспошлинные постав-
ки в ЕС будет выделена только в январе 2017 г. Таким 
образом, в период массового предложения/экспорта 
украинская пшеница не сможет быть конкурентоспособ-

ной на европейском рынке. Первым сценарием может 
быть полное прекращение  отгрузок  в этом направлении 
до января 2017 г.

Направления экспорта пшеницы, 2015/16МГ

Второй сценарий предполагает следующее. Пшеница, 
которая будет поставляться в ЕС свыше «украинской» 
квоты должна облагаться пошлиной 12 евро в рамках 
еще одной квоты «для третьих стран», которая позволяет 
поставить в ЕС 1,19 млн. тонн пшеницы во втором по-
лугодии 2016 г. Всё сверх рамок этой квоты облагается 
запретительной пошлиной 95 евро за тонну.

Иначе говоря, Украина теоретически сможет постав-
лять пшеницу нового урожая в ЕС, но с дисконтом в 12 
(или вообще 95) евро за тонну. Такие поставки возмож-
ны в случае, если внутренние цены снизятся на анало-
гичную величину. Фактически, по второму сценарию за 
поставки украинской пшеницы в ЕС заплатит украин-
ский фермер.

Источник: http://www.ukragroconsult.com/
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ГЛОБАЛЬНЕ ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

Щорічно понад 2,6 млрд. т. зернових, олійних та бобових культур вирощуються 
і зберігаються по довгій схемі від виробника до споживача. Більшість країн не 
повідомляють систематично, скільки зерна стає непридатним для людського 
споживання впродовж періоду зберігання, але окремі епізодичні повідомлення від 
виробників продукції свідчать про те, що показник дуже високий.

При погано налагоджених системах зберігання, 
таких як: перебування зерна на землі, або зберіган-
ня зерна в незахищених місцях без сушки, втрати 
можуть досягати аж 30%, в той час, коли при керова-
ній системі зберігання втрати якості зерна складають 
менше 1%.

Давайте припустимо, що глобальні втрати ста-
новлять приблизно 20%. Зменшуючи цю втрату до 
1%, 494 млн. т. зерна можна було б врятувати, а це 
приблизна потреба 1,35 мільярда осіб (з розрахунку 
середніх витрат на громадян Китаю, ЄС та Індії – 1 кг 
зерна на день). Ця кількість зерна еквівалентна неза-
сіяним  247 млн. га землі (за умови середньої врожай-
ності 2 тонни на га). Уявіть собі, якщо на цих землях 
можна було б відновити ліси, і скільки можна зберегти 
води, палива і добрив, що використовуються для ви-
рощування тої кількості втраченого зерна. Скорочення 
втрат до 1% можна досягнути, використовуючи сучас-
ні прогресивні знання про зберігання зерна, доповнені 
новими наукові дослідженнями і розробками.

Основною метою глобальної політики і вчених- 
аграріїв є пошук шляхів збільшення продовольства 
для зростаючої кількості населення на Землі. Вели-
чезні ресурси були використані в розробці високо-
врожайних сортів і залучення маргінальних земель 
у виробництво. Але такої уваги не було приділено 
збереженню врожаю. Якщо збитки не будуть знаходи-
тись під контролем, то на 19% більше зерна повинно 
бути вироблено в надлишку тільки для підтримки 
наявної в даний час системи постачання продоволь-
ства (з урахуванням 1% допустимих втрат). І зберіган-
ня зібраного зерна, як правило, є більш економічно 
ефективним, ніж вироблення достатньої кількості, щоб 
замінити втрати. 

Одна з причин, чому  політики не зосереджують ува-
ги на зниження втрат, може бути в тому, що зерно не 
розглядається як національне надбання, та відходи не 
розглядаються як національна втрата. Більшість втрат 
по зерну відноситься до окремих фермерів,  але є і 
загальнонаціональні наслідки теж, наприклад, втрати 
країни, що імпортує зерно, замість того, щоб розвива-
ти потенціал експорту.

Таким чином, країни повинні забезпечити належну 
інфраструктуру для збереження зерна, в тому числі, 
належним чином спроектувати системи для обробки і 
зберігання, аерації, сушки, а також постійний моніто-
ринг якості зерна. 

Ще однією причиною ігнорування втрати якості може 
бути те, що збільшення виробництва легше організу-
вати, ніж ефективне збереження.

РОЗУМІННЯ ЕКОСИСТЕМ ЗБЕРІГАННЯ 
Для зберігання зерна насипом ефективною є екоси-

стема, в якій якість зерна не може зіпсуватися через 
температуру, вологість і біологічні фактори (кома-
хи, грибки тощо). Завдяки грамотному управлінню  
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цими екосистемами зерно може бути перетворене в 
продукт, який не швидко псується та зберігатиметься 
протягом довгого періоду.

Наприклад, більшість зерна можна безпечно збері-
гати терміном до трьох років, якщо його вологість зни-
жується до безпечного рівня (12-13% або сирої маси), 
використовуючи правильні методи сушіння, і якщо 
воно зберігається  в холодному місці (нижче 15°C) за 
допомогою аерації або охолодженої газованої води. 
Гризуни, птахи та інші дикі тварини можуть напасти 
на місце, де зберігається зерно. Проте, правильно 
спроектовані системи, такі як бетонні бункери і склади 
на постаментах, можуть обмежити доступ до зерна 
шкідників. 

Для існування ефективної сипучої екосистеми 
зберігання зерна потрібні професіонали. Фермери, 
наприклад, повинні знати про прості речі, наприклад, 
прибирання місць зберігання або старих зернових 
приміщень і сміття, що зменшує перехресне забруд-
нення нового зерна. 

ЗУСИЛЛЯ КОМАНДИ
Інженери, біологи, хіміки, економісти повинні 

працювати в мультидисциплінарних командах для 
вирішення проблеми зберігання зерна. Наприклад, 
інженери необхідні для проектування систем, щоб 
мінімізувати такий фактор, як вплив шкідливих орга-
нізмів. Хіміки і електротехніки необхідні для розробки 
датчиків для моніторингу якості. Молодим фахівцям, 
які будуть займатися продовольчою безпекою, слід 
розуміти типові питання про зберігання зерна. І сту-
денти в усьому світі повинні вивчати розробку відпо-
відних технологій, таких як сонячні системи сушіння 
і зберігання конструкцій з використанням місцевих 
матеріалів. 

Щорічні втрати зерна виливаються у великі фінансові 
втрати для фермерів і для ВВП країни. Якщо покращити 
якість збереження зерна хоча б за один рік в глобаль-
ному масштабі, світове сільське господарство може 
зберегти 148,2 млрд. доларів (у перерахунку на 494 млн. 
тонн зерна, що складає 300 доларів на 1 тонну). 

Політики та вчені повинні колективно співпрацювати 
і поставити вирішення цієї проблеми у пріоритет над 
збільшенням виробництва. Як ми можемо святкувати 
будь-яке збільшення виробництва зерна, якщо воно 
не забезпечує в повній мірі потреби світового спожи-
вання?

Resource engineering and technology. April 2016
Digvir Jayas, Vice President (Research and

International) and Distinguished Professor, Department of
Biosystems Engineering, University of Manitoba, Winnipeg, Canada





www.agroprod.biz 21

ДОСВІД РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ КОМПЛЕКСІВ

У 2014 році до складу національної агропро-
мислової групи Agricom Group увійшли підпри-
ємства, що у подальшому сформували Чернігів-
ський кластер. Стан матеріально-технічної бази 
господарств, відверто кажучи, бажав кращого, 
тож перед керівництвом постало завдання їх 
модернізації і, в тому числі, елеватору. Ви-
падки, коли у зв’язку із поглинанням суб’єктів 
господарювання компанії вимушені працювати 
з наявною матеріальною базою досить поши-
рені в Україні, отже наш досвід реконструкції 
елеваторного комплексу може стати у нагоді 
і топ-менеджерам, і спеціалістам профільних 
функцій.

Оцінка та проектування. Комплекс, розташова-
ний у смт. Михайло-Коцюбинське, вже був облаш-
тований бетонними силосами, тож особливу увагу 
проектна група приділила стану будівельної частини. 
Технічна експертиза наявних конструкцій дозволила 
зробити висновок, що вони придатні для проведення 
подальшого капітального ремонту. Додатковими ар-
гументами на користь такого рішення стали переваги 
бетонних силосів: відсутність «мертвих» зон у центрі, 
відсутність потреби робити активне вентилювання, 
можливість утримувати стабільну температуру, що 

забезпечує тривале зберігання зерна. А враховуючи 
вартість металоконструкцій, бетон  із економічної точ-
ки зору значно привабливіший.

Внутрішня логістика. Чергова проблема, яку до-
велося вирішувати проектній групі, це міжоб’єктова 
логістика на території комплексу. Як приклад, зер-
ноочисний комплекс із сушаркою був встановлений 
окремо від основного зерносховища, оскільки логіс-
тичні перевитрати складали до 55 гривень за тонну. У 
зв’язку з цим було прийнято рішення зробити техноло-
гічну обв’язку елеватора. Також, ми відмовились від 
комплектації попередньої зерноочистки сепараторами 
БЦС, які були у наявності. Факти високого ступеня 
травмування зерна після проходу через даний тип 
сепараторів фіксувалися неодноразово.

Енергоефективність. Що стосується сушарки, то 
для нас, як для виробника важливо було зрозуміти 
для яких саме цілей буде використовуватися елеватор 
– зіставити асортимент зернових культур і обсяг ва-
лового збору. У зв’язку з постійним зростанням цін на 
традиційні енергоносії сушка зерна газом економічно 
не обґрунтована. Об’єми газу тільки на технологічні 
потреби за минулий рік становили близько 500 000 
куб. м. Помноживши цю кількість на 8 гривень, отри-
муємо 4 000 000 щорічної економії статті витрат на 
енергоносії. Саме тому сьогодні у роботі проект пере-
воду діючої сушарки на альтернативне паливо.

Переробне підприємство, що функціонуватиме на 
території комплексу, дозволить отримувати до 6000 т 
вівсяного лушпиння на рік, чого достатньо для будів-
ництва парової котельні на цьому паливі. Як резуль-
тат, ми зможемо задовольнити потребу виробництва 
в парі, його надлишок використовувати для опалення, 
а в літній період направляти енергію для сушки зерно-
вих культур. До того ж, використання альтернативного 
палива робить нас енергетично незалежними, еконо-
мить природні ресурси, робить виробництво безвід-
ходним.

Реконструкція. Однією з основних складових 
успішного проекту є вибір генерального проектуваль-
ника і генпідрядника. Для замовника важливим кри-
терієм оцінки є досвід у проектах у конкретній галузі. 
Інакше ви зіткнетеся з затягуванням термінів і техно-
логічна частина буде вирішена не кращим чином.

Вибір будівельної організації повинен бути за-
снований з урахуванням:

- Територіального розташування. Будівельники 
повинні знаходитися якомога ближче до майданчика. 
Це допоможе уникнути наймання некваліфікованого 
персоналу на місцях, знизити кошторисну вартість на 
утримання працівників.

- Наявність бетонного заводу і мехмайстерня. Якщо 
у генпідрядника є можливість виготовляти матеріали, 
проводити різні роботи з металообробкою, це дозво-
лить значно заощадити на будматеріалах і логістиці.

Підсумовуючи, слід зазначити, що наявність ко-
манди висококласних фахівців, які систематично 
поповнюють власну скарбничку знань та досвіду 
виїздами на передові підприємства, які можуть за-
безпечити максимальний контроль та оперативно 
відреагувати на позапланові ситуації безпосередньо 
на об’єкті, є запорукою успішної реалізації будь-якого 
проекту.

Ірина Брославцева, к. т. н., Член Ради Директорів Agricom Group
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Розробка технологічної системи на аграрному підприємстві – це нелегкий, клопіткий 
процес, безпосереднім відображенням чого є вибір конкретного обладнання, який має 
бути ретельним та усвідомленим. Воно і є візитною карткою кожної компанії. В цьому 
контексті наша теперішня розповідь буде про «Вінницький елеватор», який є підрозді-
лом ТОВ «СХК» Вінницька агропромислова група». На сьогоднішній день цей холдинг 
має земельний банк біля 50 тис. га, на яких вирощуються зернові та технічні культури, 
і включає в себе чотири сертифікованих елеватора. Директор підрозділу «Вінницький 
елеватор» Ковальчук Сергій Олександрович висвітлив для журналу «АгроЕліта» основні 
аспекти роботи свого підприємства та, зокрема, зазначив особливості співпраці з про-
відним постачальником якісного зернозберігального та зерносушильного обладнання, 
компанією «UGT ltd», яка, власне, і здійснила проект елеваторного комплексу на підпри-
ємстві.

- Сергію Олександровичу, коли був побудова-
ний Ваш елеватор і на який напрямок роботи він 
зорієнтований?

- Будувався він як комерційний елеватор 
одночасного зберігання 100 тис. тонн – для 

збереження свого зерна і надання послуг іншим 
підприємствам, здебільшого Вінницького ра-
йону. В цьому році плануємо також займатись 
закупівлею зерна для подальшої його реалізації 
в порти. Розпочали будувати елеватор восени 
2013 року, закінчили рівно через рік – вся робо-
та відбувалась оперативно, працювало майже 
200 чоловік. Елеватор розташований в дуже 
зручному місті з точки зору логістики: поруч зна-
ходиться об’їзна – з виходом на житомирський, 
київський, черкаський та хмельницький на-
прямки, вантажна залізнична станція. Зручним 
є заїзд з Вінниці. При запуску одразу прийняли 
30 тис. тонн зерна. Зазначу, що кожен елеватор 
з «Вінницької агропромислової групи» орієнто-
ваний на певний сектор культур, що у підсумку 
забезпечує рівномірне розподілення зернових та 
технічних культур по всіх елеваторах, зокрема 
напрямок нашого виробничого підрозділу – куку-
рудза та соя.

В зміні у нас знаходиться 7 чоловік – фахівці, 
які займаються прийманням зерна, відвантажен-
ням і загальним слідкуванням за правильною 
роботою очисного, сушильного та транспортного 
обладнання.

МІЦЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
«ВІННИЦЬКОГО ЕЛЕВАТОРА» 

ЗАКЛАДЕНІ В ОСНОВІ
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- А щодо технічних параметрів елеватора?
- Відвантаження залізничним та автомобільним 

транспортом відбувається двома незалежними лі-
ніями. Потужність лінії автовідвантаження 200 т/год 
або 4800/добу. На підприємстві існує можливість од-
ночасного завантаження 6 залізничних вагонів при 
добовій потужності лінії з/д відвантаження 54 вагони 
або 3500 т/добу – такі можливості є нашої великою 
перевагою. Зважування автомобілів проводиться на 
2-х автомобільних вагах вантажопід’ємністю 80 т та 
залізничних вагах вантажопід’ємністю 150 т.

Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, 
яке дозволяє визначити необхідні якісні показники 
для будь-якої культури, що вирощується в Україні. 
Ми можемо одночасно прийняти та забезпечити 
очистку, сушку і збереження для двох культур на 
двох незалежних виробничих лініях, потужністю 150 
т/год. кожна. 

Все обладнання, яке встановлене на елеватор-
ному комплексі – виробництва провідних світо-
вих компаній. Наприклад, дуже радують турецькі 
виробники, зокрема є у нас транспортне обладнання 
ALTINBİLEK, яке забезпечує рівномірне завантаження 
вагонів, якісно формуючи кожну партію зерна. Також 
на комплексі побудовано 10 силосів з плоским дном 
– теж турецького виробництва, марки BBCA Storex, 
ємністю 10 тис. тонн кожен, які завдяки системі бо-
кового відвантаження дозволяють здійснювати його 
прямо у вагони. 

- Елеватор будувала Вам компанія «UGT ltd». 
Розкажіть, будь ласка, про співпрацю з ними.

- «Вінницька агропромислова група» працює з 
цією компанією з 2011 року, спочатку вони поста-
чали сушарки модульного типу на інші виробничі 
підрозділі холдингу. Особисто мені довелося позна-
йомитись зі спеціалістами «UGT ltd» як раз під час 
будівництва нашого елеватора. Проект виявився 
складний, пройшов через цілу низку змін, але те, 
що ми сьогодні маємо, доводить високий профе-
сіоналізм та здатність до порозуміння фахівців 
компанії «UGT ltd». Був наданий рік гарантії на 
транспортне обладнання та п’ять років – на сило-
си, плюс 25 років гарантії на відсутність корозії від 
турецького виробника. Сервіс компанія надає дуже 
якісний – коли в процесі експлуатації виникають 
якісь складнощі, вони професійно вирішуються 
навіть в телефонному режимі, необхідні запчасти-
ни поставляються якнайшвидше. Відповідально 

компанія підійшла і до навчання працівників нашого 
підприємства, вони були організовані спільно з 
виробником обладнання. На сьогоднішній день 
елеватор успішно відпрацював один сезон, і тепер 
якісь глобальні висновки за якістю та рентабель-
ністю можна буде зробити через тільки 5 років. 
Розвиватись ми плануємо, бо майданчик для цього 
великий, але наперед про це говорити поки що 
сенсу немає. Хочемо якомога більш розширити 
період роботи елеватора протягом року за рахунок 
надавання послуг – думаємо, навіть, зайнятись 
зберіганням пелетів та шроту. 

Після бесіди з Сергієм Олександровичем, ми, 
не припиняючи захоплюватись міццю елеватора, 
відправились в операторську, яка є мозком всього 
комплексу. Система, яка приводить в дію все 
елеваторне обладнання, повністю автоматизова-
на, тільки під час планових ремонтних робіт вона 
за метою безпеки переходить в ручний режим. 
На комп’ютері у вигляді схеми відображаються усі 
одиниці обладнання та процеси в них. Завдання 
оператора – постійно контролювати та регулю-
вати ці процеси, завдаючи необхідні параметри. 
Звучить ніби дуже просто, але насправді за цим 
стоїть глибоке та складне наукове сьогодення з 
дуже довгою історією становлення, яке в Україні 
якісно впроваджує, зокрема, компанія «UGT ltd»: 
комплекс «Вінницького елеватора» беззаперечно 
переконав в цьому.

Тетяна Бєлінська





УКРАИНА: ПРОГНОЗ УРОЖАЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В 2016 ГОДУ
Юлия Гаркавенко. (ХІІI Международная Конференция: 

«Зерно Причерноморья - 2016»)

Рекорда по урожаю рапса в 2016/17 сезоне, к сожалению, 
ожидать не стоит по нескольким причинам: – сокращение 
посевов озимого рапса в Украине продолжается; также 
произошла существенная гибель озимого рапса для урожая 
2016 г.

Результат этого – падение урожая рапса до 1,2-1,5 млн.т. 
Но 1,5 млн.т – это оптимистичный максимум! Падение урожая 
безусловно отразиться на экспорте и внутренней перера-
ботке, эти показатели сократится до 950 тыс.т (1400 тыс.т в 
2015/16) и до 250 тыс.т (350 тыс.т в 2015/16), соответственно. 

Прогнозы урожая по сое для 2016 года достаточно опти-
мистичные. Хотя УкрАгроКонсалт и не ожидает расширения 
площадей под этой масличной культурой, урожай вырастет 
до 4,4-4,8 млн.т благодаря восстановлению урожайности. 

Рекордный урожай сможет удовлетворить и переработ-
чиков и экспортеров. Эти показатели также вырастут до 
рекордного уровня.

То, что посевные площади под подсолнечником в 2016 году 
в Украине вырастут, не сомневается никто на рынке. По про-
гнозам УкрАгроКонсалт, площади сева расширятся до 6-6,2 
млн.га. В пользу расширения посевов говорят следующие 
факторы:

– высока маржа при выращивании подсолнечника;
– сокращение посевов озимых культур произошло, в ос-

новном, в регионах, где традиционно выращивается подсол-
нечник;

– импорт семенного подсолнечника и сам сев происходит 
рекордными темпами. 

УкрАгроКонсалт прогнозирует также, как и по сое, рекорд-
ный урожай подсолнечника. При благоприятных погодных 
условиях Украина может собрать 12-13 млн. т (11,5 млн.т в 
2015/16).
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ЧТО МЫ СЕЕМ??!
Уважаемый читатель, необходимость получения высокого урожая, сни-

жение затрат на производство с/х продукции побуждает повышать куль-
туру земледелия. Высокое качество семян – обязательная составляющая 
современной культуры земледелия.

Мы часто сталкиваемся с тем, когда якобы «гото-
вые» к севу семена привозят к нам для их доработки. 
Я обычно задаю вопрос хозяину (или агроному) при-
везшему семена: «На каких машинах проводилась 
очистка после уборки?». По ответу предвижу качество 
очистки и долю травмированных семян.

Поскольку мы реализуем щадящую пофракцион-
ную технологию производства семян, то и привезен-
ную партию пропускаем через все ее этапы. После 
чего все образцы полученных фракций отдаем в 
семенную лабораторию, и по результатам полного 
анализа делаем обобщающее заключение. Агроном, 
который привез нам семена, сказал, что они дважды 
были пропущены при очистке после комбайна через 
центробежную машину типа БЦС.

Итак, наша технология очистки разделяется на 
три этапа.

Первый. Семена пропускаются через очищающий 
комплекс «Дуэт», который состоит из аспиратора 
АФ-30 и очищающего калибратора ОКФ. Все зерно в 
АФ-30 проходит через поток воздуха с целью отбора 
легковитаемого сора. Очищенное зерно далее посту-
пает на калибровку по размеру.

Второй этап – калибровка семян по размерам на 
решетах Фадеева. Семена последовательно были 
откалиброваны на четырех решетах следующих раз-
меров.

На третьем этапе, каждая фракция была просепа-
рированна по плотности на пневмовибростоле ПВСФ-
3 с разделением каждой фракции на три: тяжелые, 
средние по плотности и легкие. Таким образом, по 
размеру толщины семена были разделены на пять 
фракций (I, II, III, IV, V) и четыре из них были разделе-
ны по плотности.

Со своей задачей пневмовибростол справился. По-
смотрите как четко он распределил семена по массе 
1000 шт. для каждой фракции (рис.1).

Рис.1. Пофракционное распределение семян по 
массе 1000 шт. на пневмовибростоле.

Рис.2. Результат разделения макротравмирован-
ных семян на пневмовибростоле.

Необходимо заметить, что в партии семян приве-
зенных на доработку масса 1000 шт. отличалась в 1,7 
раза (масса 1000 шт. I фракции тяжелые семена 53 г 
и семена IV фракции легкие 31,5 г). Как при этом быть 
с посевной нормой?

В какой-то мере пневмовибростол справился и с 
разделением травмированных семян, но только с ма-
кротравмами (рис.2).

Но что эта замечательная машина может сделать с 
микротравмами – ничего! 

Теперь ответим на вопрос – в какой степени трав-
мируются будущие семена при первичной очистке их 
после комбайна по традиционной технологии: травми-
рующая (обычная) нория и виброцентробежная маши-
на типа БЦС (двукратный пропуск). Ответ простой – в 
абсолютной степени. А именно:

• целых семян 7,6%;
• семян с макротравмами 6,7%
• семян с микротравмами 85,7%

Рис.3. Осредненные результаты травмирования 
семян озимой пшеницы сорта «Титона» (урожай 
2015 г.) после очистки (двукратный пропуск) на 

зерноочистительной машине виброцентробежного 
принципа типа БЦС.
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Зададимся вопросом, в какой степени штатные 
лабораторные исследования посевных качеств се-
мян (лабораторная всхожесть и энергия прораста-
ния) выявляют травмированность семян, ответ – ни 
в какой.

На рисунке 3 приведены осредненные значения по 
травмированности семян (четыре фракции I, II, III, IV) 
и осредненные значения результатов лабораторного 
анализа этих же фракций.

Рис.4. Результаты анализа одного образца (проход 
3,6, травмированность и посевные свойства).

На рисунке 4 приведен образец разделения на 
пневмовибростоле II фракции на тяжелые семена и 
легкие.

Отлично видно, что никакого разделения травмиро-
ванных семян по посевным качествам не произошло. 
Более того, легкие семена со 100% травмированием 
в лаборатории показывают всхожесть и энергию про-
растания равную 97%.

На мой взгляд, причина простая – разрушенная 
оболочка семян позволяет им в благоприятных 
лабораторных условиях набухнуть раньше целого 
зерна, прорасти и оказаться в «компании» семян с 
псевдовысокой энергией прорастания. А в поле такая 
семянка будет прорастать с большим трудом, расхо-
дуя вещества не на рост, а на сохранение жизни, в то 
время, как почвенные микроорганизмы будут ее исто-
щать – оболочка-то нарушена и доступ к зародышу и 
эндосперму открыт.

Выводы. 
Нельзя посевной материал очищать после 

уборки на травмирующем оборудовании. Ника-
кие последующие ухищрения нанесенный вред 
не уменьшат.

Существующая методика оценки качества 
семян по лабораторной всхожести не может 
оценить травмированность семян, что приводит 
к завышению показателей семенных, а значит 
и урожайных качеств.

С уважением, 

к.т.н. доцент Фадеев Л.В.
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БІГ-БЕГИ – 
Кожен аграрій добре знає, що вирощене зерно треба ще належним чином зберегти, 

але не у всіх господарствах є власні елеватори, а користуватися  послугами такого роду 
– недешеве задоволення, особливо, якщо сільгосппідприємства невеликі. Саме тому 
доводиться шукати якісь альтернативи. Як варіант – можна зберігати зерно у біг-бегах, 
адже ця технологія проста і доступна, словом, дешево та сердито.

Big Bag у перекладі з англійської означає “вели-
кий пакет”, “рюкзак”, “мішок”. По суті, це промислова 
тара, вироблена з гнучкого матеріалу, яка призначена 
для перевезення і зберігання різного роду вантажів 
і матеріалів, що мають сипучу консистенцію. М’які 
контейнери  застосовуються переважно в сільському 
господарстві, хімічній, харчовій, будівельній промисло-
вості. В них можна транспортувати й зберігати борош-
но, сіль, цукор, різні крупи, макаронні вироби, зерна 
кави, добрива, щебінь, пісок, хімічні речовини, цемент 
тобто всі види дрібно- й середньодисперсного сухого, 
сипучого матеріалу.

Перший прототип контейнерів м’якого типу був 
вироблений в Японії компанією Taiyo Kogyo Сo ще у 
1919 р. Це були вироби невеликої вантажопідйомності 
та обсягу, в них, як правило, перевозили сипучі ван-
тажі залізницею. Згодом м’які контейнери (біг-беги) 
стали використовувати в США і країнах Західної Єв-
ропи. Перші варіанти містили у своїй основі природну 
сировину: полотно, брезент тощо. Термін експлуатації 
був обмеженим, бо вони швидко прогнивали.

Наступний етап в історії контейнерів – 50-70-і рр. 
двадцятого століття, коли виробництво перейшло з 
природного матеріалу на синтетичні основи – поліа-
мідні і поліефірні тканини. Це були міцніші варіанти 
виробів, проте також мали свої вади, оскільки поліа-
міди – схильні до світлового старіння, а поліефіри – до 
накопичення статичної електрики.

Мають біг-беги свої історичні корені й на пострадян-
ському просторі. Так виготовлення м’яких полімерних 
контейнерів було запущено ще в далекому 1959 році 
минулого століття. А розробником м’якого контейне-

ра на території колишнього Радянського Союзу була 
центральна науково-дослідна лабораторія полімерних 
контейнерів, завданнями якої було розробити унікаль-
ну тару для оптимізації транспортування вантажів.

У 1960-х, коли отримало свій розвиток виготовлен-
ня поліпропілену в поєднанні з новими досягненнями 
у ткацтві, об’ємні гнучкі мішки почали використову-
вати великі нафтові і хімічні компанії для зберігання 
і транспортування порошкоподібних і гранульованих 
продуктів.

Початковий варіант конструкції м’якого контейне-
ра – це два металевих ковпаки, які з’єднувалися між 
собою прогумованою оболонкою. Також прототип 
мав чотири вушка, за допомогою яких можна було 
захоплювати його маніпуляторами навантажувача. 
Крім того в нього було два люки – розвантажувальний 
і навантажувальний, нагорі й у днищі. Ціна на такого 
«мішка» була досить високою.

Основні форми сьогоднішнього контейнера – ци-
ліндр і коробка. Загалом у всьому світі основним 
матеріалом для  виготовлення біг-бегів є поліпропілен 
або поліетиленова тканина, в різних варіантах, з/без 
ламінування, зі світлостабілізацією або термостабілі-
зацією. Іноді використовується капронова або лавса-
нова тканина.

Нині існує не менше двох тисяч різних патентів на 
м’які контейнери. Хоча можна побачити все більше 
число патентів для конкретного виду мішка для збе-
рігання і транспортування, принципових відмінностей 
між ними немає. У кожного з них є оболонка, вкладиш 
і кілька пристосувань, передбачених у рукаві або люці 
чи бічній кишені для документів. При виробництві 
м’якого контейнера, залежно від його призначення і 
навантаження, можуть бути використані матеріали 
різної міцності, які іноді мають різні властивості, може 
бути кілька шарів матеріалу. В основному біг-беги 
використовуються 2-3 рази, лише близько 30% вжива-
ються як одноразові.

Статистика свідчить, що в країнах Європи м’які 
контейнери випускають майже 50 компаній, а євро-
пейський ринок щорічно поглинає більше 250 мільйо-
нів тонн вантажів. Для того, щоб вироблені біг-беги 
в Європі відповідали високим стандартам якості, а 
також для формування і регуляцій умов ринку м’яких 
полімерних контейнерів, у 1983 році була створена 
Європейська Асоціація виробників м’яких контейне-
рів. Даний контролюючий орган у 1985 році предста-
вив узгоджені стандарти, які дієві до сьогоднішнього 
дня.  Залежно від типу поліпропіленового контейнера 
й умов експлуатації його коефіцієнт безпеки стано-
вить 5-8 одиниць. Вага самого «великого мішка» 
всього 5-7 кг.

ДОСТУПНИЙ СПОСІБ 
ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА
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В Україні з’явилися свої виробничі потужності з 
виробництва такого пакування. Є й чимала кількість 
компаній на ринку України, які пропонують біг-беги 
зарубіжного «крою».

Застосування «великих рукавів» для зберігання 
зерна потребує спеціальних машин – завантажува-
чів, за звичай, іноземного виробництва, що дуже 
впливає на собівартість зерна, тому таку технологію 
можуть собі дозволити лише великі господарства. 
Більше того, при відкритті великогабаритних рукавів 
повітря потрапляє в середину мішка і починають-
ся негативні процеси (вторинна ферментація та 
аеробне псування зерна), про що свідчить стійкий 
неприємний запах біля відкритих рукавів, тому для 
застосування у тваринництві ця технологія менш 
приваблива. Вона більш підходить до технології 
довготривалого зберігання з наступною одночасною 
реалізацією на переробні підприємства, чи сільсько-
господарські підприємства з великим поголів’ям 
тварин. 

Переваги зберігання зерна у «великих рукавах» 
полягають насамперед у тому, що вони дають широ-
кі можливості для виробництва і вирішують одночас-
но кілька завдань. Конструктивно вони нагадують 
собою міцні мішки із вантажопідйомними елемента-
ми, їх ще називають стропами. Оболонка біг-бега 
виробляється із поліпропіленових ультрафіолето-
во-стабілізуючих тканин із запасами міцності, що за-
безпечує експлуатацію їх у широкому діапазоні тем-
ператур. Стійкі до вологи, характеризуються доброю 
повітропроникністю, ширина тканини коливається 
у межах від 700 до 2000 мм, щільність – 80-200 г/м. 
кв. Мінімальна вага тари при вантажопідйомності 
становить до 2000 кг. Низькі втрати продукту на усіх 
етапах використання, можливість зберігання ванта-
жів на відкритих майданчиках, екологічна безпека. 
Продукція у біг-бегах не боїться вологи та стійка до 
ультрафіолетового опромінення. І все це за помірну 
вартість. 

Підготувала Леся Заморська
www.kittrade.com.ua
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ЯКІСНЕ НАСІННЯ ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ» 
– ГАРАНТІЯ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ

Провідна аграрна компанія ПП «Західний Буг» має в обробітку 37 тис. га землі на Львівщині та Волині. 
У структуру підприємства входить вісім рільничих підрозділів та три сертифіковані елеватори у Сокаль-
ському, Буському та Бродівському районах Львівської області. На території Бродівського елеватора 
розміщений сучасний насіннєвий завод потужністю 200 тонн на добу. Тут готується якісне насіння, з 
високою сортовою чистотою, схожістю та енергією, що є запорукою високого врожаю. На заводі працю-
ють із насінням таких зернових та олійних культур як озима та яра пшениця, озимий ячмінь, соя, горох.

Про процес виготовлення насіння детально розповідає 
Христина Кудлик, фахівець відділу виробництва ПП 
«Західний Буг»:

«На насіннєвому заводі встановлене обладнання 
німецької компанії PETKUS. Лінія складається з чотирьох 
агрегатів. Перший – це сепаратор U15, що розділяє зерно 
за величиною. Сепаратор має 2 решітних стани. Зерно 
проходить через верхній решітний стан, на верхньому ситі 
залишаються грубі рештки, необмолочене зерно й солома. 
Далі основна маса зерна попадає на нижній решітний стан. 
Звідти просівається бите, дрібне зерно, а маса, що залиша-
ється, – йде на очищення. Сепаратор U15 також забирає 
пилюку й лушпиння.

Другий агрегат – трієрний блок ТА-01/12 – це машина, яка 
складається з двох трієрних циліндрів із отворами певного 
діаметру. Від величини цих отворів залежить, які домішки 
вони забиратимуть: один циліндр забирає довгі частинки, 
другий – короткі.

Третя машина, найбільш важлива у насінництві, – це 
пневмовібростіл. Агрегат KD 400 калібрує зерно за питомою 
вагою: зерно із найбільшою питомою вагою, найбільш ви-
повнене, найгрубше, найважче йде до насіння, а найлегше, 
невиповнене – до відходів. Після цього вже очищене насіння 
або фасуємо не протруєне, або пропускаємо далі для прот-
руювання.

Четвертий агрегат – протруювальна машина безпе-
рервної дії WillyNiklas14 німецького виробництва. Вона 
забезпечує лагідну роботу з насінням, не травмуючи 
його, та рівномірне якісне нанесення препарату на 
зерно. Наш насіннєвий завод користується послугами 
лабораторій, які допомагають визначати якість протрую-
вання зерна за двома параметрами: стійкість препарату, 
нанесеного на зерно (чи він не осипається, не зали-
шається на агрегатах, мішках), та кількість активної 
речовини, тобто рівномірність її нанесення на насінини. 
Таким чином досягаємо 100% якості та впевненості у 
тому, що насіння дасть відмінну схожість, а згодом – 
високий урожай». 

Якісно вирізняється ПП «Західний Буг» ще й тим, що має 
власну агрохімічну лабораторію, яка займається листковою 
діагностикою, діагностикою ґрунтів, що допомагає агроно-
мам правильно підібрати засоби захисту та живлення. Також 
лабораторія є і на елеваторі, де проводять контроль якості 
насіння, на кожному етапі його приготування визначають 
чистоту, масу тисячі насінин, і за допомогою агрохімічної 
лабораторії – схожість та енергію.

Дмитро Костарєв, старший агроном-аналітик ПП 
«Західний Буг»:

«Агрохімічну лабораторію заснували 4 роки тому. Для її 
обладнання залучили фахівців із Польщі та Німеччини. Ми 
здійснюємо дослідження для забезпечення максимальної 
врожайності культур, які вирощуються у нашому господар-
стві, та надаємо послуги усім зацікавленим. Виконуємо 
повний агрохімічний аналіз ґрунту, води, насіння, зерна, 
листкову діагностику. Методики використовуємо іноземні, 
зокрема, які діють у Німеччині». 

Отже, якість у ПП «Західний Буг» контролюється на кож-
ному етапі: від поля – до готового продукту, який фасується 
у мішок чи біг-бег. Лабораторія заводу відбирає взірці з 
кожної машини з насіннєвим матеріалом, яка заїжджає на 
елеватор, і перевіряє, щоби не було видового забруднення 
та ураження хворобами. Лінію із виробництва насіння очи-
щають після кожної культури, сорту і репродукції, що усуває 
ризик засмічення. Обов’язково зачищають і комбайни та 
машини, адже чистота насіння – надзвичайно важлива. Бо 
якщо фермер купить ідеально якісно відкаліброване насін-
ня, але сортова і видова чистота не буде збережена, то на 
полі у нього виросте горох з капустою…

А робота з чистотою сорту починається ще в полі. І тут 
є свої важливі моменти, про які розповідає Володимир 
Крупак, агроном-аналітик ПП «Західний Буг»:

«Технологія вирощування культур для виробництва насін-
ня та їх сівозміна у нас відповідає стандартам насінництва. 
По-перше, для насіннєвих посівів ми підбираємо найпро-
дуктивніші поля, кращі ґрунтові умови. По-друге, базове 
та добазове насіння купуємо імпортоване з Європи, хоч 
воно й набагато дорожче. По-третє, у насіннєвих посівах 
попередниками є культури, оптимальні для технології 
загалом, скажімо, для пшениці – буряк, ріпак або соя, для 
ячменю – переважно ріпак. До того ж, ми активно боремось 
із сортовим та видовим засміченням, додатково проводимо 
видове прополювання, не допускаємо забур’яненості посі-
вів. Дотриманню сортової чистоти сприяє й те, що сорти, які 
ми вирощуємо, потрапляють на те ж саме поле, на якому 
вони вже росли. Наприклад, якщо на певному полі росла 
озима пшениця сорту Кубус, то в подальшому на цьому полі 
у сівозміні надаватиметься перевага тому ж таки Кубусу.

Також у нас дуже ефективна технологічна карта живлен-
ня та захисту від шкодочинних факторів. Ми не економимо 
на вирощуванні насіння, тому не використовуємо препа-
ратів-генериків, тобто не створюємо додаткових ризиків, 
які могли би вплинути на кінцеву якість насіння. Триразова 
обробка фунгіцидами, в т. ч. по колосу, 1-2 внесення регуля-
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торів росту – це все недешево, але дає результат! Те ж саме 
стосується системи живлення – вона забезпечує добрий 
розвиток і формування якісного насіння». 

Для будь-якого виробника насіння важливо мати неве-
лику кількість сортів та виготовляти їх у великому об’ємі, 
тому що багато сортів – це завжди ризик засміченості. А в 
насінництві найважливіше – зберегти чистоту кожного сор-
ту. Саме тому ПП «Західний Буг» орієнтується на найбільш 
перспективні сорти, працює з надійними оригінаторами. 
Для реалізації пропонують: пшеницю озиму від оригінато-
рів KWS, NPZ-Lembke, SaatenUnion,Strube (Німеччина) та 
вітчизняних – Інститут фізіології рослин і генетики НААН 
України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла 
НААН України; пшеницю яру від KWS, NPZ-Lembke, Strube 
та Інституту фізіології рослин і генетики НААН України; 
ячмінь озимий від Oseva (Чехія), KWS.

Володимир Крупак, агроном-аналітик 
ПП «Західний Буг»: 

«Підбираючи сорти, ми орієнтуємось виключно на 
провідні європейські компанії – KWS, SaatenUnion, Strube, 
NPZ-Lembke, Oseva – селекція яких є визначальною не 
лише в Україні, а й на Батьківщині цих компаній – у Німеч-
чині та Чехії. У нас, на Західній Україні, більш пластичним 
і, на жаль, менш інтенсивним сортам вітчизняної селекції 
важко конкурувати щодо врожайності з такими сортами 
як Кубус, Мулан, Скаген, Акратос тощо. Та, незважаю-
чи на це, ми не забуваємо українську селекцію – цього 
року вирощуємо такі «народні» сорти, як Новокиївська, 
Миронівська 65 і Зимоярка. Перш ніж впроваджувати сорт, 
ми вивчаємо його характеристики і знайомимось із ним у 
польових умовах – на демонстраційних посівах як наших, 
так і колег-виробників насіння. Крім того, не пропускаємо 
жодної значної виставки, присвяченої насінництву в Україні 
та за кордоном, оскільки тільки на таких заходах можна 
ознайомитись зі справжніми новинками, з перших уст 
почути про сучасні розробки та перспективи селекції.

У нас багато сортів на випробовуванні, у т. ч. ті, які тільки 
проходять реєстрацію. У кожного є свої особливості та уні-
кальні риси, які, однак, проявляються у залежності від умов 
середовища. Ми спостерігаємо за цими проявами, вивчаємо 
сорти, щоби потім зупинитись на тих, які найбільше підходять 
для нас і для ринку. Сорти, які вирощуємо, ми підбирали за 
чітким переліком критеріїв, найголовніший серед яких ста-
більність – це стабільність у якості вхідного насіння (базове 
та добазове насіння), стабільність врожаїв, стабільність 
розвитку при змінних погодних умовах. Надаємо перевагу 
сортам, які вже зарекомендували себе на ринку України, 
також плануємо зайнятися новинками, оскільки наша ціль 
досить амбітна – «диктувати моду», а не «пасти задніх».

Новий етап розвитку ПП «Західний Буг» – надання послуг 
вирощування насіння для оригінаторів та великих агро-
компаній. Насіння від фірми-оригінатора чи дистриб’ютора 
висівають на своїх полях, вирощують та готують і фасують 
його на потужностях власного насіннєвого заводу. А пред-
ставник оригінатора здійснює контроль на полі, на елева-
торі, відбирає зразки, проводить аналіз і згідно з умовами 
договору викуповує це насіння і реалізує його. Наразі у 
ПП «Західний Буг» закладені посіви пшениці у співпраці з 
оригінатором Strube та МПП «Фірма «Ерідон», ексклюзив-
ним дистриб’ютором насіння DSV в Україні. Також 2015 року 
виконували послуги доробки насіння для KWS: ярий ячмінь, 

яру та озиму пшеницю. Світові виробники насіння довірили 
підприємству цю роботу, знаючи, що воно виконає її якісно.

На насіннєвому заводі ПП «Західний Буг» готує насіння 
не лише для власних потреб, а й надає послуги його 
очищення, калібрування та протруювання іншим підпри-
ємствам. Також тут можна зберігати насіннєвий матеріал 
ярих культур для подальшої доробки насіння перед вес-
няним посівом. Посівний матеріал купують господарства 
не лише Західної України, а й Київської, Чернігівської, 
Вінницької, Харківської та інших областей.

Врожаї ПП «Західний Буг» постійно зростають, що є гаран-
тією якості виготовленого продукту. Усі активи підприємства 
та його працівники відкриті для кожного клієнта. Можна не 
лише зателефонувати і отримати кваліфіковану підтримку 
агрономів і спеціалістів із приготування насіння, а й приїхати 
на завод, подивитись на процес та оглянути поля. 

Щороку ПП «Західний Буг» проводить День поля. Цього-
річ 17 червня фермери матимуть можливість побачити не 
лише демонстраційні посіви, а й насіннєві, звідки збирати-
муть зерно, дороблятимуть і продаватимуть його. Можна 
буде зайти в поле, оглянути в якому стані посіви, як вони 
доглянуті, як виглядає зерно, яка густота, потенційна вро-
жайність насіння, щоби фермер ще у полі зрозумів, що він 
купуватиме. 

Зважаючи на те, що ПП «Західний Буг» не перекуповує 
зерно, а самостійно його вирощує та готує насіння, тому й 
ціни є приємними для покупців. Найголовніше, що цій ком-
панії довіряють, і це – найвищий показник!

80600, Львівська область,
м. Броди, вул. Коженівського, 13

відділ продажу:
050 372 62 51, Юрій, 050 338 43 58, Христина

nasinnya@zahbug.com.ua
zahbug.com.ua





ЛЕГЕНДАРНІ ВОЛОГОМІРИ WILE
Чому ж ця модель аналізатора вологості заслуговує звання «леген-

дарної»? Самі судіть: цей гігрометр зерна є найточнішим у вимірах 
сільськогосподарських культур і заслужив найвищої рівня довіри 
тисячі аграріїв і фермерів більш ніж в 80 країнах по всьому світу. І як 
результат, вимірювачі вологості Wile визнані самими точними воло-
гомірами, представленими на ринку.

Компанія «Вента Лаб»вже багато років є ексклю-
зивним представником компанії «Farmcomp», - 
виробника легендарних вологомірів Wile. За цей 
час Wile стали широко поширеними на території 
України і були внесені до Держреєстру ДП «Укрме-
тртестстандарт», під номером У2953-09, що ще 
раз підкреслює рівень довіри до вологомірів Wile. 
Остання модель вологоміра Wile 78 з помелом 

продукту, що дозволяє отримати більш точні 
показники. Прилад вже у продажу і зарекоменду-
вав себе, втім, як і вся лінійка вологомірів фірми 
Farmcomp, позитивно.

Крім вологомірів зерна, компанія випускає ще й 
вологоміри сіна та силосу Wile 25/26, соломи, во-
логоміри деревної тріски Wile Bio Moisture.

Однак для компанії «Вента Лаб» недостатньо 
просто запропонувати краще аналітичне та ла-
бораторне обладнання від провідних світових 
виробників. Компанія турбується про своїх клієн-
тів і після здійснення ними покупок. Тому одним 
з основних напрямків діяльності нашої компанії є 
розвиток технічно грамотного і добре оснащеного 
відділу сервісного обслуговування.

Співпраця з компанією «Вента Лаб» принесе Вам 
відчутну користь, допоможе знайти надійного 
партнера і справжнього помічника у вирішенні 
поставлених завдань. 

49064, м. Дніпропетровськ,
пр. Калініна, 50, оф. 23
тел. +38 (056) 377-6725,
(093) 0000-446, (095) 0000-446, (096) 0000-446
www.ventalab.com.ua
info@ventalab.com.ua
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
Санитария хранилищ
Основополагающим фактором санитарии является тщательная 

уборка и дезинфекция хранилищ – как внутренняя, так и внешняя. 
Вначале проводится ручная зачистка от остатков зерна днища и стен 
хранилищ, съемных панелей аэрации, затем зачистка производится 
при помощи пылесоса. Также воздуховоды системы аэрации с после-
дующей их фумигацией газами, имеющими большую плотность, чем 
воздух.

Загрузка хранилищ
Зерно, загружаемое в зернохранилище должно быть тщательно 

очищенным. Эта операция, в основном, должна производиться с дат-
чиками зерна. Например, в Австралии и Канаде за плохую очистку 
зерна из-под комбайна на фермеров налагают большие штрафы. В 
США, при загрузке зерна в силос, обычно производят дополнитель-
ную очистку на ротационных очистительных машинах с одним либо 
двумя наклонными круглыми ситами.

Для улучшения последующей аэрации, насыпь зерна в хранилище 
должна  иметь ровную поверхность, а не конусообразную, которая 
обычно образуется при загрузке. Для этого применяют специальные 
загрузочные устройства, обеспечивающие «разбрызгивание» зерна 
и его выравнивание по диаметру силоса. В хранилище под точкой за-
грузки образуется участок (ядро или центральный столб) примесей. 
Поэтому, после загрузки хранилища, эти центральные участки зерна 
со скопившимися примесями периодически удаляются для повтор-
ной очистки. Причем, за один выпуск из силоса удаляют около 5% 
объема зерна, что снижает не только энергозатраты, но и уменьшает 
травмированность зерна.

Аэрация
Для надежного хранения зерна необходимо добиться равномер-

ного распределения температуры по всей массе зерна. Холодный 
воздух у стенок хранилища опускается вниз, а в центре поднимается 
вверх, унося с собой лишнюю влагу. На каждые 11,1°C относительная 
влажность воздуха повышается вдвое. С учетом того, что в холодное 
время года под крышей хранилища конденсируется влага, на по-
верхности зернового слоя может образовываться плесень. Поэтому 
проводить аэрацию зимой нельзя. 

В современных зернохранилищах предусмотрена автоматическая 
регулировка температуры, для этого терморегулятор выставляется 
на заданную температуру и фиксируется время начала работы венти-
лятора. Зная скорость воздуха, рассчитывают общую продолжитель-
ность работы вентилятора для одного цикла охлаждения силоса. 

При аэрации на одну тонну зерна необходимо обеспечить подачу 
6 м³/ч воздуха, со скоростью 10 м/мин. При таких параметрах возду-
ха температура зерна выравнивается. Аэрация лучше происходит 
летом в ночное время, либо осенью в течение 120-150 часов за один 
цикл. На эффективность аэрации крайне негативно влияет наличие 
примесей в центральном столбе, а также неравномерность его 
расположения по диаметру силоса. В общем, аэрация служит для вы-
равнивания температуры зерна, снижения влажности зерна и борь-
бы с вредителями, т.к. с помощью аэрации в течение 15 суток при 
температуре ниже 10°C достигается 100% смертность насекомых. 

Как лучше подавать воздух в хранилище: снизу – вверх или сверху 
– вниз? При подаче воздуха снизу (нагнетание), вверху хранилища 
происходит конденсация влаги. Кроме того, при работе вентилятора, 
из-за компрессии, подаваемый в хранилище воздух нагревается 
(при продувке зерновой насыпи большой высоты требуется высокое 
статическое давление; при сжатии воздуха вентилятором происхо-
дит частичное преобразование механической энергии в тепловую и 
воздух нагревается). 

В подтверждение был приведен пример такого опыта. Продували 
зерновую насыпь в четырех силосах высотой 35 м: один силос был 
пустым, второй – наполнен на половину, и два полных. Контролиро-
вали давление в системе и температуру воздуха. Оказалось, что при 
продувке воздухом снизу вверх в пустом силосе температура воз-
духа увеличилась на 2,2°C, в силосе, заполненном наполовину – на 
3,3°C, а в полных силосах – 5,0°C. Таким образом, вместо охлаждения 
может идти нагревание зерна в хранилище!  Такая картина может 
наблюдаться при высоте насыпи зерна 15-20 м. Поэтому, работа си-
стемы аэрации на нагнетание возможна только в северных районах. 
В регионах с более мягким климатом должна применяться аэрация 
на всасывание, при которой воздух в силос подается сверху – вниз. 
При такой аэрации, при подаче воздуха в соотношении 3 м³/ч на тон-
ну зерна, можно легко справиться с насекомыми, так как они попадут 
в свежий холодный воздух. 

При подаче воздуха снизу – вверх требуется 120-150 ч для подъ-
ема зоны охлаждения к  нижней части зерновой насыпи, где сосре-
доточены насекомые, и всего 3-4 часа – при подаче воздуха сверху 
– вниз. Цель аэрации будет достигнута, когда при относительной 
влажности воздуха 70% температура зерна с 30-35°C будет снижена 

до 13-18°C.  Особое внимание следует обратить на вентиляцион-
ные выходы на крыше хранилища. Их выходное сечение должно 
обеспечивать рекомендуемую скорость воздуха, равную 300 м/мин 
(5 м/с). Исходя из этого, можно рассчитать число вентиляционных 
выходов на крыше. В самой толще зерновой насыпи скорость возду-
ха составляет около 10 м/мин (0,17 м/с). При большей скорости будет 
существенно возрастать статическое давление и нагрев воздуха, что 
крайне нежелательно.

Наблюдение
Большая часть насекомых-вредителей (до 90%) развивается в 

верхней части силоса. Поэтому там еженедельно берут пробы зерна 
при помощи специальных ловушек (не путать с пробоотборника-
ми) и оценивают скорость прироста насекомых. По результатам 
контроля зараженности определяют необходимость проведения 
либо аэрации, либо фумигации. Наблюдение за температурой зерна 
проводят при помощи кабелей с датчиками температуры (термопа-
рами). Например, в силосе O20 м располагается 15-20 кабелей. Их 
показания также снимаются еженедельно. Информация о темпера-
туре зерна выводится на дисплей ПК. При этом фиксируется средняя 
температура и отклонения от нормы, зеленым, красным и синим 
цветами на схеме хранилища.

Фумигация
Для проведения фумигации нужно получить специальное раз-

решение. Для этого все фермеры проходят специальные курсы по 
фумигации и составляют планы ее проведения у себя в хранилищах. 
Фумигацию, в основном, проводят фосфорорганическими препа-
ратами: гранулированным фостаксином либо экофилом. Экофил 
дозируется в соотношении 200/1000000, он хорошо подвергается 
контролю, и его расход в 2 раза ниже фостаксина. Для достижения 
100-процентного эффекта достаточно 7 дней фумигации. Обычно 
концентрация фумиганта в зерне изменяется, поэтому основной 
задачей является поддержание концентрации газов на должном 
уровне. Для этого используют специальные системы аэрации. 

Рециркуляционные системы фумигации (системы закрытого типа).  
Для фумигации с помощью гранулированного фосфорорганического 
фумиганта герметизированное хранилище оборудуется замкнутой 
трубопроводной системой с нагнетателем. Нагнетатель для хранили-
ща вместимостью 8000 т имеет мощность 0,1 кВт. 

Для трубопроводной системы используют поливинилхлоридные 
трубы. Например, для силоса в 10000 т система аэрации состоит из 
двух вентиляторов, горизонтальных (O150 мм) и вертикальных (O100 
мм) труб. Нагнетатель – съемный, на двух гибких шлангах, устанав-
ливается непосредственно при фумигации. От одного нагнетателя 
можно работать и на два силоса. Такая же система приемлема и 
для бетонных силосов. Самая большая система на 80000 т имеет 2 
вентилятора и 3 нагнетателя с каждой стороны силосного храни-
лища.  После недели фумигации, силос еще в течение трех недель 
выдерживают в герметичном состоянии. 

Сушка зерна
В США, например, для сушки зерна применяются различные типы 

сушилок. 
Прежде всего, используются эффективные сушилки порционного 

действия с диапазоном температуры зерна до 40,5°C. Существуют 
специальные сушилки непрерывного действия с рабочей толщиной 
слоя зерна 250-300 мм. Экономия топлива у данного типа сушилок 
происходит за счет повторного использования сушильного агента 
и охлаждающего воздуха. Перед направлением в сушилку влажное 
зерно должно находиться в охлаждаемых силосах.  Применяются 
также модульные  системы сушилок. Имеются варианты сушки зерна 
и в силосах, но вентиляторы, подающие в них воздух для аэрации, 
необходимо оборудовать электронагревателями. Эффективная 
сушка в банках происходит при толщине слоя зерна в 1 м. Кроме 
того, масса зерна при сушке должна разрыхляться вертикальными 
шнеками, а для выгрузки остатков зерна из силосов, последние 
должны быть оборудованы зачистными шнеками. Однако такая 
сушка – медленная. 

Для сушки зерна кукурузы в штате Индиана разработана специ-
альная сушилка со следующей технологией. Зерно с влажностью 
20-30% подсушивают до 16% при температуре агента сушки 93-
115°C. Затем горячее зерно несколько часов выдерживают в бункере, 
а потом охлаждают. Для охлаждения в бункер подают воздух из 
расчета 30 м³/ч на тонну зерна. В этом случае достаточна обработка 
зерна в течение 8-10 часов. Такой ступенчатый метод снижения 
влажности зерна обеспечивает хорошее качество зерна, так как оно 
не растрескивается. 

Станкевич Г.Н., профессор, Одесская государственная академия пищевых 
технологий, Чурсинов Ю.А., профессор, Днепропетровский государствен-

ный аграрный университет
Источник: http://gscor.com/







ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Відомий вчений, визнаний лідер у галузі електротехнологій та автоматизації 
технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві, Іван Іванович 
Мартиненко є автором рекомендацій з розрахунку допустимого навантажен-
ня асинхронних двигунів при анормальних живленні від сільськогосподарської 
електромережі; методик проектування систем управління технологічними про-
цесами в тваринництві, енергетичних розрахунків світлонепроникних теплиць; 
концепції енергозбереження в сільському господарстві. Опублікував близько 200 
наукових праць російською та українською мовами, в тому числі 35 книг і бро-
шур, з них 10 монографій, 14 підручників і навчальних посібників. 

Народився І. І. Мартиненко 21 жовтня 1924 року в 
селі Хрестище Слов’янського району Донецької області в 
родині робітника-пекаря. У 1926 році в пошуках роботи 
для батька сім’я переїхала з України до Росії. Завершував 
навчання Іван у середній школі уже під час війни у 1942 
р. у м. Новомосковськ Тульської області. Отож, заняття 
доводилося поєднувати з навчанням військовій справі у 
винищувальному батальйоні. Ще у школі він захоплю-
вався фізикою, астрономією, хімією. Товариші дражнили 
його «професором» і називали Іваном Івановичем. Вони 
не уявляли, наскільки влучно передбачили долю свого 
однокласника.
У серпні 1942 році в свої неповні 18 років Івана при-

звали до армії і відправили на фронт, де був поранений. 
Після одужання його направили на офіцерські курси 
повітряно-десантних військ. 
У 1946 році І. І. Мартиненко успішно склав іспити до 

Московського інституту механізації та електрифікації 
сільського господарства. Закінчивши його з відзнакою, 
залишився для навчання в аспірантурі при кафедрі 
електричних машин. У 1955 році захистив кандидатську 
дисертацію. Основні результати досліджень були широко 
визнані й опубліковані в ряді довідників та навчальних 
посібників по застосуванню електроенергії у сільському 
господарстві.
Згодом за направленням Іван Іванович Мартиненко 

працював викладачем у Мелітопольському інституті 
механізації сільського господарства. Тут він зустрів Люд-
милу Василівну, яка стала його дружиною і вірним 
супутником та порадником на все життя.
У вересні 1956 року І. Мартиненко разом із дружи-

ною переїхали до Києва, де він у жовтні був прийнятий 
на роботу в Український науково-дослідний інститут 
механізації та електрифікації сільського господар-
ства (нині — ІМЕСГ УААН). Тут і сформував колектив 
для досліджень з електрифікації сільського господарства, 
а незабаром очолив відповідну лабораторію. Під його ке-
рівництвом проводилися наукові дослідження з проблем 
електрифікації та автоматизації процесів сільськогоспо-
дарського виробництва в Україні, розроблялися методи 
моделювання електрифікованих процесів та установок. 
Іван Іванович находив час і для педагогічної роботи – 
викладав в Українській сільськогосподарській академії, 
куди у 1962 році перейшов на роботу та очолив кафедру 
застосування електроенергії в сільському господарстві.
У 1968 році І. І. Мартиненко успішно захистив доктор-

ську дисертацію. За два роки його обирають членом-ко-
респондентом ВАСГНІЛ, а в 1988-му – її академіком. 
Наприкінці 1990 року вченого обирають дійсним членом 
Української академії аграрних наук. 

У 1973 році з його ініціативи в УСГА розпочалася 
підготовка інженерів-електромеханіків для сільсько-
го господарства. У наступному році І. І. Мартинен-
ко створив і очолив випускаючу кафедру автоматизації 
сільськогосподарського виробництва, а у 1979 р. 
відкрився факультет з однойменною назвою. Згодом 
факультети автоматизації сільськогосподарського 
виробництва та електрифікації сільського господар-
ства були об’єднані в один факультет – електрифікації 
та автоматизації сільськогосподарського виробництва, 
який і очолив І. І. Мартиненко. У 1998 році за його 
ініціативою отримано дозвіл на підготовку в Націо-
нальному аграрному університеті фахівців за новою 
спеціальністю – автоматизація та комп’ютерно-інте-
гровані технології. 
Вчений створив наукову школу з електротехноло-

гій та автоматизації технологічних процесів сіль-
ськогосподарського виробництва. Він та його учні і 
послідовники провели фундаментальні дослідження 
та запропонували розробки з моделювання елек-
трифікованих процесів, установок, автоматичного 
регулювання мікроклімату в сільськогосподарських 
виробничих приміщеннях, електротехнологічних 
установок для очищення гнійних стоків тварин-
ницьких комплексів, електричних методів боротьби 
з бур’янами із застосування електротехнологій при 
зберіганні сільськогосподарської продукції, енерге-
тики та енергозбереження в сільському господарстві 
України, створення автоматизованих систем управ-
ління технологічними процесами на птахофабриках 
яєчного напряму тощо.
Під керівництвом І. І. Мартиненка підготовлено та 

захищено 9 докторських та 54 кандидатських дисертацій. 
Особисто та у співавторстві опублікував понад 350 нау-
кових робіт, одержав 32 авторських свідоцтва і патенти 
на винаходи.
У 1990 році І. І. Мартиненку присвоєно почесне 

звання «Заслужений діяч науки і техніки Української 
PCP». За мужність на фронтах війни та самовіддану 
працю його відзначено багатьма високими державними 
нагородами – 2 орденами (Вітчизняної війни II ступеня 
та «За заслуги» III ступеня), 14 медалями та 5 нагруд-
ними знаками СРСР, Російської Федерації, України, 2 
дипломами ВДНГ.
Помер 5 травня 2006 р. У 2009 році кафедрі автомати-

ки та робототехнічних систем ННІ енергетики, автома-
тики і енергозбереження НУБіП України присвоїли ім’я 
академіка І. І. Мартиненка.

Підготувала Леся Заморська
https://uk.wikipedia.org/

http://nubip.edu.ua/
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