
№5 (30), серпень 2020



2



3



4



5



6



7



8



Витратні матеріали лабораторне обладнання, тара та пакувальний матеріал для борошномельних комплексів і зернопереробних підприємств. Краща пропозиція. Вологомір зерна, точне та ефективне вимірювання вологості 50 видів злаків. м. Хер-
сон, вул. Театральна (Горького), 56 м. Каховка, пр. Європейський (Ворошилова), 8, оф. 17

Видання зареєстровано
у Міністерстві Юстиції України 
Свідоцтво КВ №23482-13322Р
від 24.05.2018 г.
Засновник і видавець:
ПП фірма «Меркурій».
Адреса редакції:
м. Харків-61068,
Т./ф. (063) 213-02-08, 
(097) 936-22-32
Портал: provse.kh.ua
Для рекламних макетів:
e-mail: merk.kharkov17@gmail.com
provse.kh.ua17@gmail.com

Заказ № 
Надруковано в типографії
ФОП Цуварєв О.Ф.
м. Харків, вул. Тобольска, 42
Тираж загальний – 20000 экз.
Номер підписано  
у друк 20.07.20
Вихід із друку 24.07.20
Засновник і видавець:
Михеєв Владислав
Директор: Михеєва Юлія
Реклама:
ФОП Альбоща Світлана
ФОП Манюк Яна

Думка редакцiї може не збiгатися 
з думками авторів статей.
Всі статті, матеріали, фотографії
і оформлення є власністю 
видання та охороняються законом 
про авторські права.
Їх передрук та використання 
допускається виключно з 
письмового дозволу редакції.
Редакція не несе відповідальності
за зміст рекламних оголошень.
Рекламодавець несе 
відповідальність за достовірність 
інформації в оголошеннях, 

дотримання авторських 
і суміжних прав (ст. 4 в редакції 
Закону №1407-IV (1407-15) 
від 03.02.04), наявність посилань 
на ліцензію і сертифікацію 
продукції  
(ст. 8 Закону №145-VI (145-17) 
від 18.03.08), дотримання Закону 
України «Про рекламу».
Редакція виходить з того, 
що рекламодавець має 
право і попередньо отримав 
всі необхідні для публікації 
дозволи.

Інформація, опублікована
в журналі «AgroLux», яка 
не належить до реклами,
є спільною власністю всіх 
рекламодавців пропорційно 
вартості їх реклами в даному 
номері журналу.
Поширення журналу «AgroLux» 
сплачено рекламодавцями.
Оплата дзвінків мобільних 
операторів, вказаних 
в рекламі, здійснюється 
згідно тарифів вашого 
оператора!

Правовий захист журналу «AgroLux» здійснює адвокат Балон Ігор Давидович тел .: +38 (050) 323-35-08
і юридична компанія «Brona» тел .: +38 (095) 474-68-04

Лауреат національного 
рейтингу

«Золота фортуна»

Володар нагороди
«Трудова слава, 

Labour glory» 
національного рейтингу

«Золота фортуна»

ТЕХНІКА

ЕКСПЛУАТАЦIЯ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН 

ХАРКIВСЬКОГО ЗАВОДУ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН ...........................................10

ПРАКТИКА

МОНІТОРИНГ ПОЛІВ В ПРОМИСЛОВИХ МАСШТАБАХ – 

БПЛА ЛІТАКОВОГО ТИПУ У ПРІОРИТЕТІ ....................................................................14

ЗЕМЛЕРОБСТВО

АГРОВОЛОКНО. НАЙНОВIШИЙ АЛЕ ДОСИТЬ ПОПУЛЯРНИЙ 

УКРИВНИЙ МАТЕРIАЛ .................................................................................................................16

ТЕХНОЛОГІЇ

ВТРАТИ НЕПОМIТНI ТА ЗНАЧНI. АБО ЩЕ РАЗ ПРО ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ..............................................................................................18

БІЗНЕС

ЯК ВБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ ВІД ШКІДНИКІВ… ДВОНОГИХ ...................................22

Grain Ukraine. Limited Edition: .............................................................................................23

ЗМІСТ   AGROLUX №5 (30), СЕРПЕНЬ 2020

За даними Державної служби статистики, в січні-червні 
2020 року в Україну було завезено агропродукції на $ 3,2 млрд, 
що на $ 0,4 млрд (12,3%) більше, ніж за 6 місяців минулого року.

Про це повідомив заступник директора Національного нау-
кового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент 
НААН Микола Пугачов.

За його словами, основними постачальниками 
агропродовольчої продукції в Україні традиційно виступають 
держави Європейського Союзу. На них припадає близько по-
ловини імпортних поставок. 

Вчений зазначив, що в рейтингу головних постачальників 
сільськогосподарської продукції на український ринок провідні 
місця посідають Польща ($ 368 млн), Німеччина ($ 238 млн), Ту-
реччина ($ 232 млн), Італія ($ 189 млн), США ($ 169 млн), Франція 
($ 155 млн ), Нідерланди ($ 141 млн), Норвегія ($ 103 млн), Китай 
($ 100 млн) і Іспанія ($ 93 млн).

Підписуйтесь на agro.provse.kh.ua та на фейсбук 
facebook.com/agrolux.al

Усі пропозиції, зауваження надсилайте на пошту  
provse.kh.ua17@gmail.com і Viber (097) 936-22-32

З повагою, команда журналу «AgroLux» 
і директор «Видавництва «Меркурій» 
Міхеєва Юлія.
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Власні конструкторські розробки дозво-
лили нам досягти успіху на ринку зер-
ноочисного обладнання і це, як і раніше, 

є пріоритетним напрямком діяльності нашого 
підприємства.

Ми постійно вдосконалюємо наші машини, 
спираючись на думку тих, хто користується ни-
ми в фермерських господарствах.

В основу конструкції машин «ІСМ» 
для очищення зерна Харківського заводу зерно-
очисного обладнання закладені експлуатаційні 
властивості, які роблять ці сепаратори 
ідеальним рішенням як для невеликих фер-
мерських господарств, так і для потужних зер-
ноочисних комплексів. Таких властивостей п’ять: 
економічність, простота управління, надійність, 
довговічність, комфортність у використанні.

ЕКОНОМІЧНІСТЬ

10 www.provse.kh.ua  e-mail: provse.kh.ua17@gmail.com  (063) 213-02-08, (097) 936-22-32
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Аеродинамічні сепаратори «ІСМ», в даний час, є найбільш 
економічними зерноочисними машинами за енерговитрата-
ми, обслуговуванням та ремонтом. Наші машини споживають 
електроенергії в 2,5 - 3 рази менше, ніж їхні найближчі аналоги. 
Такого результату ми досягли завдяки застосуванню импеллера 
в якості силової установки, що в свою чергу дозволило:

- Звести до мінімуму втрату потужності повітряного потоку.
- Виключити потрапляння в повітрозабірник пристрою дрібних 

домішок, які знаходяться на підлозі навколо машини.
- Знизити потужність електродвигуна на сепараторах, при цьо-

му зберегти параметри повітряного потоку і виключити вібрації.

ПРОСТОТА УПРАВЛІННЯ
Вся настройка зернових сепараторів «ІСМ» зводиться до зміни 

частоти обертання импеллера за допомогою спеціальної ручки 
«регулятор потужності импеллера», що дозволяє більш точно на-
лаштувати сепарацію під будь-яку культуру і значно скоротити 
час налаштування машини. Цифровий індикатор, яким обладнані 
зернові сепаратори «ІСМ» дозволяє бачити, на яких оборотах 
можна добитися ідеального очищення або калібрування даного 
матеріалу (на різних культурах показники будуть відрізнятися). 
Ще одна зручність для аграріїв і фермерських господарств це 
режим «реверс», який дозволяє за 5-10 хвилин очистити сепара-
тор «ІСМ» від попередньої культури і підготувати його до роботи 
для нового матеріалу.

НАДІЙНІСТЬ
Зернові сепаратори «ІСМ» сконструйовані таким чином, щоб 

виключити потрапляння сторонніх предметів в сепаратор, що зго-
дом могло б вивести його з ладу. Наявність частотного перетво-
рювача в зерноочисних машинах «ІСМ» дозволяє захистити дви-
гун від перепадів напруги і забезпечити плавний запуск і зупинку 
сепаратора.

ДОВГОВІЧНІСТЬ
Завдяки надійності всіх вузлів і механізмів, зернові сепаратора 

«ІСМ» зможуть довгий час прослужити без технічного втручання 
фахівців. Головне, щоб техніка прослужила довго, Вам потрібно 
за нею доглядати, чистити в кінці кожної зміни, забезпечити пра-
вильне зберігання після закінчення сезону. Довговічність кожного 
обладнання залежить на 30% від того як за ним стежити.

КОМФОРТНІСТЬ
Сукупність чотирьох вищезазначених принципів дає власни-

ку техніки ХЗЗО при її експлуатації саме таке відчуття. Цей пункт 
останній в нашому списку технологічних принципів, але аж ніяк 
не останній за своєю важливістю.
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Технології точного землеробства базуються на використанні високотехнологічного обладнання, 
такого як БПЛА, експлуатація якого має певну специфіку як стосовно використання елементної 
бази, так і сервісного обслуговування. В разі безаварійної експлуатації електронні компоненти 
та електродвигуни здатні працювати багато років, проте акумуляторні батареї розраховані лише 
на кілька сотень циклів заряд-розряд і для коптерів знайти неоригінальну заміну буде не просто. 
Програмне забезпечення також може принести неприємні сюрпризи, оскільки може містити спеціальні 
закладки, які роблять сервісне обслуговування на фірмових станціях необхідністю. Зараз багато 
з них використовують "специфічне" програмне забезпечення, щоб використовувати куплене ними 
обладнання без постійних грошових відрахувань виробнику. Враховуючи це, метою цього матеріалу 
є не тільки ознайомити читача з наявними альтернативним БПЛА коптерного типу технічними 
рішеннями, але і висвітити особливості практичної їх експлуатації. Тож для моніторингу промислових 
полів, як правило, використовують легкі БПЛА літакового типу, які на відміну від коптерів не можуть 
зависнути над ділянкою, проте здатні обстежити великі обсяги площ.

Кадри вирішують усе!!!
На відміну від стандартних коптерних 

рішень є потреба в певній кваліфікації пілотів, 
проте, на відміну від керованої авіації, ви-
моги до стану здоров’я претендентів низькі 
і вартість аварії в наслідок помилки опера-
тора не висока. Пілотів готують як державні 
ВУЗи, так і льотні академії, також є приватні 
компанії. Багато фахівців зараз набува-
ють досвід в лавах збройних сил, де ви-
користовують як закордонні апарати, так 
і вітчизняні розробки. Тобто питання ка-
дрового забезпечення не будуть вузьким 
місцем при експлуатації.

Старт апарату – певні нюанси
Апарати з масою до 5 кілограмів 

найчастіше можуть злітати, використову-
ючи лише свій двигун, для зльоту їх до-
статньо кинути рукою. Проте, мала маса 
обумовлює й можливі технічні рішення щодо 
обмеженого вибору сенсорного обладнан-
ня, матеріалу планера, ємності акумулятору 
та способу посадки.

Стосовно сервісного обслуговування, 
питання використання не оригінального 
акумулятору вирішується достатньо просто, 
оскільки принципово менше вимог щодо 
дотримання їх габаритів (а відцентрувати 

не проблема). Для таких апаратів типовим 
матеріалом корпусу є авіаційний пінопласт. 
Зазвичай, для мінімізації ваги пристрою, апа-
рат розраховується для способу посадки «на 
фюзеляж», або, як кажуть, «по-літаковому». 
Відповідно, пінопластові деталі корпусу, 
що виконують при посадці функцію аморти-
затору є розхідними матеріалами, в серед-
ньому вони витримують порядку 200 циклів, 
в залежності від кваліфікації пілота та типу 
ґрунту. Хоча, при певній спритності, корпус 
можна ремонтувати власними силами, чи 
взагалі вирізати новий вручну, чи на 3D фре-
зерному верстаті - матеріал не проблемний. 
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Типовим способом зльоту БПЛА вагою 
понад 5 кг є старт з леєра – катапульти, 
що складається з міцного гумового джгу-
та, що кріпиться одним кінцем до фюзеля-
жу апарату, що злітає, а іншим – до штиря, 
закріпленого на землі. Перевагами такого 
способу старту є мала вага і крайня про-
стота необхідного обладнання. Альтернати-
вою може бути запуск із жорсткої катапуль-
ти з направляючої. Така катапульта важча 
за леєр, але дозволяє запускати значно 
важчі апарати.

Спосіб посадки - спуск на парашуті, 
який знижує вимоги до кваліфікації 

оператора, але...
Більшістю виробників легких БПЛА 

літакового типу рекомендовано способом 
посадки спуск на парашуті. Такий спосіб 
вибирають частково через простоту йо-
го реалізації, як з технічного боку (пара-
шут на швидкості викидається пружинним 
або піромеханізмом із апарату), так і з боку 
кваліфікації оператора – такий спосіб посад-
ки вимагає лише дати команду на випуск па-
рашута над бажаним районом приземлення.

Однак, є і значні недоліки – парашут 
займає значний об'єм простору в корпусі, 
знижує вантажопідйомність, спуск 
на парашуті некерований і у вітряну по-
году непередбачуваний. Взагалі парашут 
можна віднести до високотехнологічних 
розхідних матеріалів. Динамічні наванта-
ження на цю конструкцію високі і гаранто-

вана кількість безаварійних спрацювань не-
значна. Ремонтопридатність цих пристроїв 
обмежена і їх, як правило, використовують 
як рятівний круг при аварійних ситуаціях: 
штопорі апарату, втраті керування тощо.

Сучасні матеріали для планерів БПЛА
Для аграрних потреб матеріалом робо-

тизованих літаків зазвичай є склопластик 
та вуглепластик (композитний матеріал), 
завдяки їх легкості та міцності. Вибір ком-
позитних матеріалів обумовлено, також, 
можливістю створення, такої конструкції, 
яка дозволяла би розміщувати корисне 
навантаження всередині фюзеляжу. Така 
потреба обумовлена тим, що в більшості 
випадків, обладнання, що встановлюється 
на БПЛА, коштує більше, або стільки ж, 
скільки й сам БПЛА. Тому, питання захи-
сту обладнання під час злету/приземлення 
дуже важливе. Й використання композит-
них матеріалів у конструкції легких БПЛА 
літакового типу вирішує цю проблему.

БПЛА з гнучким крилом
Безпілотний моторизований дельта-

план – це апарат на основі м'якого крила 
дельтавидної форми. Таке крило представляє 
собою три жорсткі направляючі, з'єднані 
між собою в передній точці й утворюють 
в горизонтальній площині віяло, з кутом між 
трубами 90-140 градусів. Між трубами натяг-
нута міцна тканина. Дві бічні напрямні і за-
дня кромка тканини утворюють при вигляді 

зверху майже трикутник. Крило кріпиться 
на візок, на який змонтовані двигун із гвин-
том (тягне або штовхає) і апаратура.

Безпілотний мотодельтаплан
Управління польотом здійснюється, 

зазвичай, за допомогою додаткових 
аеродинамічних елементів, невеликої 
деформації крила або за допомогою 
переміщуваного центра ваги. Швидкість 
сучасних дельтапланів становить від 25 
до 100-130 км/год, висота польотів досягає 
6 км і більше. З причини того, що у дель-
таплана, на відміну від параплану, жорстке 
крило, яке не складається в турбулент-
них умовах, вони більш стабільні в повітрі 
і менше схильні до впливів зовнішнього 
середовища, зокрема турбулентності, 
що завжди присутня в ширяючих по-
льотах. Крім того, дельтаплани швидше 
літають, що збільшує верхню планку об-
межень на швидкість вітру. Перевага мо-
тодельтаплану порівняно з іншими БП-
ЛА в простоті і надійності конструкції, 
дешевизні й компактності в складено-
му стані, безшумності, відсутності впли-
ву вібрацій від ротора несучого гвинта 
на аеродинамічні елементи конструкції. До 
недоліків слід віднести порівняно більшу 
вагу та габарити, а також відносно трива-
лу передполітну підготовку (від 20 хвилин). 
Крім того є потреба, хоч і в малому, проте 
майданчику для зльоту та посадки.

Отже, літакові рішення для організації 
моніторингу організаційно та технологічно 
придатні для впровадження у виробницт-
во і дають можливість забезпечити аграріїв 
оперативною інформацією про стан посівів 
для керування врожаєм. Кожен бажаю-
чий зможе підібрати рішення для себе, 
спектр знаряддя – дозволяє, вітчизняні 
локалізації є.
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Перший критерій вибору - для сільського 
господарства використовують матеріал зі 
щільністю від 17 до 100 г/м2. Це основний 
показник при виборі (англ. «Power»). За пер-
шою літерою цього слова дають назву ви-
дам, в залежності від товщини, наприклад, 
- Р-17, Р-23, Р-60 г/м2. Але чому м2, адже 
одиниці об’єму вимірюються в м3? Все про-
сто – вага 1 м2 становить, наприклад, 60 г 
(марка Р-60) або 30 г (марка Р-30). Що більш 
висока міцність, тим більш низькі температу-
ри витримує рослина, але вище ціна.

Другий критерій вибору - наявність 
ультрафіолетового світло стабілізатора (УФ-
світлостабілізатора, на англ. UV – ultra violet), 
який обумовлює його довговічність. Без 
світлостабілізатора воно через сезон-два 
розсиплеться на шматки. Не зайвим буде 
уточнити, який саме УФ-світлостабілізатор 
введений до його складу?

Третій показник якості – зовнішній ви-
гляд. Випускається воно в рулонах (для опто-
вого продажу) або складеним в пакетах (для 
роздрібної). Якісне агроволокно рівномірно 
світло-біле, без ділянок почорніння (чорнота 
говорить про нерівномірну товщину).

Агроволокно роздрібної упаковки (як 
правило складеним у пакети), орієнтоване 
для невеликих площ присадибних ділянок.

Оптова упаковка агроволокна в рулонах 
розрахована для накривання великих площ. 
Також в точках роздрібного продажу, ви мо-
жете придбати необхідної щільності, шири-
ни та погонної довжини на відріз з рулону. 
Часто такий спосіб навіть прийнятніший, 
оскільки можна тактильно та візуально 
оцінити якість, розгорнувши рулон. Тоді 
як пакет при оптовому продажу, ймовірніше, 
вам розірвати не дадуть.

В Україні агроволокно не потребує 
обов’язкової сертифікації, але кожен ви-
робник в протоколи випробувань вно-
сить виміри таких показників, як міцність 
на розрив, світлопроникність, ширина 
і довжина, втрата міцності за цілодобового 
опромінення спеціальними лампами, збага-
ченими ультрафіолетом, та інші. Можна по-
просити виробника показати ці протоколи.

Важливо на сайті подивитися на яко-
му обладнанні працює виробник. На су-
часному більш якісні системи контролю 
швидкості і подачі повітря, вентилятори 

системи управління, лінійна швидкість 
і найсучасніша автоматика, що відповідає 
міжнародним стандартам, а відтак і матеріал 
виходить вищої якості.

Підготовка до накривання
На відміну від плівки, яка ріжеться лег-

ко (зробив розріз – і враження, що далі 
ножиці йдуть самі), розрізати агроволок-
но важче через його нетканну структуру 
(нитки скріплено термічним способом). Че-
рез це краще нарізати шматки потрібного 
розміру в приміщенні, закритому від вітру, 
щонайменше удвох. Якщо це робити на гряд-
ках самому, як правило, відрізок вийде 
нерівним, а приємний сніжно-білий шма-
ток швидко стане брудним від вологого 
ґрунту. Для накривання великих площ най-
кращим рішенням є їх нарізка під час прид-
бання на підприємстві. При цьому слід за-
уважити, що найменша ширина буває 1,6 м, 
як у парникової рами, а інші варіанти часто 
пропорційні цій цифрі – 3,2 м, 9 м, 12,6 м, 
хоча бувають й інші.

Одна з головних переваг агроволок-
на – можливість накрити до 90% площі 

Виготовляється воно таким 
чином: розплавлений полімер 
(поліпропілен) виходить з 
фільєра у вигляді тонких 
ниток, які потім витягуються 
охолоджуючись в повітряному 
потоці і укладаються 
на рухомий транспортер. 
Так утворюються нитки, 
які потім скріплюються 
термічним способом. 
Скріплення може бути 
виконано й іншими 
способами (голкопробивним, 
гарячим повітрям, 
хімічним просоченням) – 
від цього залежать показники 
(щільність, світлопрозорість) 
і сфери його застосування. 
Наприклад, з особливо 
щільних видів виготовляють 
геотекстиль, з менш щільних 
- оббивку для меблів, медичні 
халати, маски тощо.
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від розмірів шматка. У випадку з плівкою 
значна частина йде на каркас.

Проте невеликий запас потрібно лишити 
для фіксацій країв та для росту рослин. Воно 
наскільки легке, що піднімається рослинами 
по мірі їх росту. З-за цього матеріал не слід 
натягувати жорстко, як струну. Це є першим 
його недоліком – вітер буде сильно тріпати 
відрізок, і якщо його краї погано закріплені 
– навіть зривати. До того ж, при накриванні 
ніжних сходів, агроволокно міцністю по-
над 50 г/м2 все ж потребує легкого карка-
су (підуть цеглини, низькі дуги через кожні 
5-10 м), аби не травмувати слабкі рослини.

Порівняно із плівкою, агроволокно 
пропускає повітря і воду, дозволяючи рос-
линам «дихати». Відтак під ним конденсату з 
внутрішнього боку утворюється значно мен-
ше, ніж під іншими укривними матеріалами, 
але все одно його потрібно знімати щод-
ня вранці за сонячної погоди і накривати 
на ніч за загрози заморозків. А от при поли-
вах краще повністю знімати, навіть під час 
дощу, оскільки воду воно хоч і пропускає, 
але повільно.

Після сезону експлуатації його згортають 
і вкладають до мішків до наступного сезону, 
зберігаючи у темних приміщеннях. Можна 
перед цим і вимити з наступним висушуван-

ням злегка теплою водою. Тоді воно знову 
стане сніжно-білим, немов нове.

Друга назва агроволокна, яка закріпилася 
в народі – «Спанбонд». Це слово складається 
з 2-х – «bond» (в перекладі з англ. – «зв’язок»), 
а от перші 4 літери мають кілька версій. Од-
на з них – «spun» - абревіатура, перші літери 
слів «synthetic», «polimer», а приставка «un» 
показує нетканий зв'язок.

Чорне агроволокно застосовують 
для мульчування та у випадках, коли потрібне 
швидке танення снігу. Застосування в цьому 
випадку відоме – в ньому роблять прорізи, 
розкладають на поверхню ґрунту або грядку 
– і висаджують у прорізи розсаду або посад-
ковий матеріал. Якщо зафіксувати краї, на весь 
час експлуатації про боротьбу з бур’янами 
можна забути.

Біле для цього не підійде – воно пропускає 
світло, тож бур’яни проростуть і почнуть 
піднімати матеріал по мірі росту. Для муль-
чування підійде й чорна плівка, але на зиму 
її доведеться знімати – інакше краплі во-
ди при замерзанні розірвуть її. А от чор-
не агроволокно можна лишати і на зиму 
на багаторічних культурах. Якщо воно зі 
світло стабілізатором, його знімають, ко-
ли воно почне руйнуватися в останній рік 
експлуатації.
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Сьогодні в Україні експлуатується низка зерносушильних 
агрегатів, найпоширеніші з яких класифікують як:

Шахтні: 

ДСП - виробництва КМЗ (Україна);
У13-СШ   - виробництва ЛУБНИМАШ (Україна); 
LAW (Франція); BONFANTI, STRAHL (Італія); RІELA, STELA (ФРН);
ARAJ, SD (Польща); Cіmbrіa (Данія); TORNUM (Швеція)
Каскадні:
СЗМ  -  виробництва ХМЗ (Україна),
GSІ, DELUXE, FFІ, SUCUP (США); 
UGT (Туреччина).
Інші: 
баштові, каскадно-колонкові, колонкові, барабанного типу 

і карусельні.
Кожна зерносушарка має сильні й слабкі сторони, переваги 

та недоліки, але поєднують їх, як правило, загальні проблеми, 
що виникають при сушінні. До означених проблем можна віднести 
наступні:

1. Розподіл теплових потоків – за неоптимального розподілу 
зерносушарка робить з кукурудзи «поп-корн» або займається обі-
грівом навколишнього середовища.

2. Несвоєчасне вивантаження зерна після сушіння – тягне за со-
бою недотримання необхідних параметрів зерна для подальшого 
зберігання і переробки.

3. Неоднорідність зерна щодо вологості на вході сушарки – так 
званий «листковий пиріг», що призводить в подальшому до збо-
їв циклу сушіння. 

4. Засміченість зерна – призводить  до надмірних витрат палива, 
збільшення експозиції сушіння, зниження продуктивності сушарок.

5. Неоднорідність зерна щодо вологості після сушіння – під-
сумкові коливання становлять 3-5% абс. на одній сушильній партії. 

6. Наявність «мертвих» зон в сушарці – 
викликає залипання і утворення «коржів» 
зерна;

7. Складнiсть вибору оптимального ре-
жиму сушіння - прямоточного, рециркуля-
ційного тощо, що призводить до збільшен-
ня витрат.  

8. Недостатність або повна відсутність 
необхідних засобів контролю і діагностики.

9. «Спадкові недоліки»  – якість виготов-
лення сушарок та відхилення від необхідних 
норм, технічних умов та конструкторської 
документації.

10. Надмірна вологість зерна, що надхо-
дить з поля на сушарку, особливо восени 
після рясних дощів.

11. Різна вологовіддача і теплоємність 
зерна.

12. Кваліфікація персоналу та його адап-
тивність до конкретної сушарки і поставле-

них завдань.
Наслідками перелічених проблем можуть бути такі негараз-

ди: перевитрата  газу або іншого палива; перегрів зерна; скоро-
чення терміну служби сушарки; збільшення кількості зернових 

С. В. Залюбовський, М.С. Сорочук, компанія «ВАРИАНТ»
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домішок; недосушене зерно, а значить – потенційно 
можливі рекламації і відстрочені втрати; ризик загоряння 
сушарки; збільшення кількості невиправданих простоїв 
сушарки; психологічні перевантаження персоналу та ба-
гато чого іншого.

Для  обліку даних проблем, боротьби з їх наслідка-
ми та для мінімізації їх впливу на процес сушіння зерна 
та його результати розроблено і створено комплекс по-
точного контролю вологості й температури зерна КДК-
ІІ "Варіант - NOTE", що має такі можливості:

- може бути змонтований на сушарках будь-якого ти-
пу, якi встановленi та  експлуатуються в Україні;

- адаптація до наявного технологічного процесу 
сушіння;

- незалежний від технічного режиму сушіння пара-
лельний контроль вологості зерна, температури зерна, 
температури агента сушіння;

- розмаїття конфігурацій, в залежності від необхідної 
задачі контролю;

- супутні вироби і пристосування;
- сучасне програмне забезпечення;
- контроль вологості зерна та насіння олійних культур в діапазоні 

5%, абс. – 45%, абс.;
- кількість контрольованих культур довільна, за вимогами за-

мовника;

- забезпечення елементів автономного управління роботою 
зерносушарки за допомогою відповідних блоків;

-  наявність додаткових сервісних можливостей;
- забезпечення всебічного контролю вологості і температури 

зерна в сушарці, а також діагностики її роботи;
- за потреби - інтеграція  в АСУ ТП підприємства.

( Далі буде… )
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Так, 2020 рік це екзамен на стійкість 
для аграріїв. 

І от, нарешті, після всіх цих страж-
дань починаємо збирати очікуваний 
врожай, але і тут криються небезпеки 
іншого характеру: треба проконтролюва-
ти, щоб саме власнцик зібрав свій врожай, 
а не сторонні «помічники». Зараз йдеться 
не про рейдерські наїзди, а про щорічні 
«фокуси» з маніпуляціями на зважуванні, 
про розвантаження збіжжя наліво, про на-
повнення чужих зерновозів з власного бун-
керу комбайну-варіантів багато.

Iнтернет-речей, як панацея від розкра-
дання та приписок в бухгалтерії

Особливо контроль за збором врожаю 
важливий, якщо аграрій користується по-
слугами найманих комбайнів, зерновозів 
та послугами сторонніх елеваторів.

По-перше, на кожен бункер комбай-
ну треба встановити порогові датчики на-
повнення бункеру комбайну, зазвичай їх 
кількість становить від 4 до 10 одиниць. 
Обов’язково треба ставити «нульовий» дат-

чик на підлогу, щоб контролювати можливі 
висипи збіжжя знизу.

По-друге, треба чітко розуміти, що зі «сво-
го» комбайну збіжжя не буде відвантажено 
в «чужий» зерновоз. Тому треба встановлю-
вати систему «свій-чужий» у вигляді елек-
тронних міток на комбайни+зерновози. Коли 
програмне забезпечення побачить «свого», 
то тільки тоді почнеться відвантаження з 
комбайна в «свій» зерновоз.

Також програмне забезпечення 
відстежує, щоб збіглися gps-координати 
комбайна + зерновоза. Це треба для того, 
щоб «своя» електронна мітка не спрацюва-
ла, якщо хтось привезе із собою цю мітку 
в кишені та захоче відкрити нею «чужий» 
зерновоз.

По-трете, аграрію треба контролюва-
ти маршрут зерновоза від поля до вагової 
або елеватора. Це робить програмне за-
безпечення і в разі порушень автоматично 
інформує власника врожаю про негаразди, 
а саме відхилення від маршруту, підозрілі 
зупинки тощо.

Четверте: зважування врожаю та кон-
троль за вологістю (наприклад,  для куку-
рудзи). Це вирішується шляхом встанов-
лення на елеваторах та вагових,  послугами 
якого користується агропідприємство, неза-
лежного вагового контролера на комп’ютер 
ваговика, а також встановлення  власного 
вологоміру, що приєднаний до програмно-
го забезпечення.

П’яте: інтернет-речей на елеваторі 
(різноматні датчики та контролери), допо-
внений алгоритмами штучного інтелекту 
– це запорука гарного фінансового резуль-
тату наприкінці року саме для власника, 
а не для паразитів, що нищать врожай за до-
помогою приписок в документації та роз-
крадання.

І найголовніше: не довіряти моніторинг 
підлеглим того самого сумнівного топ-
менеджера, що мутить схеми на полі 
на та елеваторі, а звертатися до професіоналів, 
що незацікавлені в розкраданні врожаю.

Тотального Вам контролю та гарного 
врожаю!

Почався збір багатостраждального врожаю -2020, який зазнав удару і від посухи і від недостатнього 
снігового покриву, а потім від злив. А скільки довелося пересівати ярими культурами.. Не кажучи 
вже про антивірусні обмеження.
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Цьогорічний Grain Ukraine мав приставку Limited Edition 
через обмежений з огляду на коронавірусну пандемію формат. 
Однак це не завадило учасникам у режимі unlimited обговори-
ти ключові виклики зернового ринку і окреслити наступні кроки 
бізнесу та держави для посилення позицій українських виробників 
у світі.

Спікери події продовжили оптимістичні настрої щодо розвитку 
українського ринку зернових, які були лейтмотивом і минулорічного 
форуму: вітчизняні аграрії знов продемонстрували рекорд, став-
ши 2-м у світі експортером зернових за валютною виручкою. На-
ступний рубіж, який окреслили для себе гравці ринку, — перехід 
до оцінки успіхів не в обсягах виробленого, а у грошах. Тарас Кач-
ка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського 
господарства України, торговий представник України, заступник 
голови ради International Grains Council (IGC), на торговій панелі 
заявив, що всі вже звикли до рекордів по обсягам, але для нього 
особисто важливо нарощувати долар до долара: або продавати 
дорожче, або витрачати менше. Цю тезу підтримала інша учас-
ниця панелі Ольга Трофімцева, директор з розвитку “Епіцентр 
Агро”. Вона зазначила, що, не забуваючи про збереження навко-
лишнього середовища і ґрунтів та підвищення різноманіття виро-
щуваних культур, аграріям потрібно мислити більшою дохідністю, 
тому що це — бізнес. Адже тенденції останніх років показують, 
що рентабельність зернових буде нижчати. Тому Україна актив-
но розвиває перспективні ринки — Європу та Азію. Спеціальним 
гостем торгової панелі став міністр-радник з економічних питань 
Республіки Індонезія в Україні Баскара Прадіпта. Україна на сьогодні 
— найбільший постачальник зернових у цю країну, який посунув з 
цього місця Австралію. Микола Горбачьов, президент Української 
зернової асоціації, зауважив, що там підростає нове покоління, 
яке споживає менше рису, але більше пшениці. Крім того, там 
спостерігається позитивна демографічна ситуація. Також перспек-
тивним напрямком залишається Європа, куди торік Україна експор-
тувала 10 млн тонн кукурудзи, а роком раніше — 14 млн тонн. 

Сприяти бізнес-мисленню має і довгоочікувана лібералізація 
обігу землі сільгосппризначення. Гравці ринку та експерти по-
годжуються, що прийняття відповідного закону — великий крок 
для України, який стимулюватиме підвищення капіталізації. Як 
окреслив ситуацію на земельній панелі Роман Лещенко, голова 
Держслужби з питань геодезії, картографії і кадастру, той парадокс, 
в якому ми жили стільки років із міфами про “вивезуть землю ва-
гонами”, мав закінчитися, бо мораторій сприяв фіктивним тенде-
рам, підробці документів, тіньовому обігу зерна. Завдяки закону 
земля буде вільним товаром в нашій державі, і нічиї політичні за-
баганки не зможуть цього змінити.

Grain Ukraine — міжнародна галузева платформа для діалогу 
найбільших представників зернового ринку, керівників українських 
агропродовольчих компаній, комерційних та інвестиційних банків, 
логістичних та сировинних компаній, а також технологічних 
трендсеттерів. Тут обговорюють останні тренди аграрного ринку, 
розвиток стійких бізнес-моделей і впровадження агроінновацій. 
Більше про Grain Ukraine. Limited Edition 2020 — на facebook-
сторінці події.
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