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Grūdų sandėliavimo
vadovas

Vartotojai nori
žinoti perkamų maisto
produktų
kilmę, sudėtį
bei jo turinį,
todėl maisto produktų
gamintojai
ieško žaliavų,
atitinkančių jų
kokybės reikalavimus.

daug dėmesio. Naujausiuose Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos bei Nr. 183/2005,
nustatančio pašarų higienos reikalavimus, akcentuojamas integruotas
požiūris į maisto ir pašarų saugą nuo pirminės jų paruošimo vietos iki
pateikimo į rinką ir išdėstyti reikalavimai pirminei gamybai bei apibrėžta
kiekvieno šio proces dalyvio atsakomybė. Pagal šių reglamentų reikalavimus ES valstybės narės skatinamos kurti nacionalines geros higienos
praktikos ir RVAST principų taikymo taisykles atskiriems maisto ir pašarų
sektoriams.
Visa grandinė turi būti aiški ir žinoma − iš kokio ūkio, iš kokio lauko yra
kilę žaliavos pateiktos maisto pramonei, todėl „Geros higienos praktikos
taisyklės“ yra skirtos praktiškai padėti įgyvendinti paminėtų Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus pirmine grūdų
gamyba užsiimantiems ūkininkams ir paslaugų teikėjams.
Kemira GrowHow siekdama pagerinti maisto kokybės grandinės valdymą, teikia ūkininkams ir perdirbėjams nuosekliai parengtus sprendimus.
Šis „Grūdų sandėliavimo vadovas“ padės įdiegti derliaus valdymo sistemą Jūsų ūkyje arba įmonėje.
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Reikalavimai derliaus nuėmimui
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Rekomenduojama prieš derliaus nuėmimą patikrinti grūdų kokybę ir, jei būtina, suskirstyti juos
tiek pagal supirkimo reikalavimus (pvz., maisto
produktų gamybai, pašarams), tiek pagal technologinius požymius (pvz., išgulę, drėgni, švarūs
ir sausi). Esant galimybei būtina nuo sveikų
grūdų atskirti grūdus, stipriai pažeistus fuzariozės. Tokie grūdai yra susiraukšlėję ir smulkesni bei
lengvesni nei sveiki grūdai ir gali būti atskiriami
valymo metu.
Reikia stengtis nuimti tinkamos drėgmės grūdų
derlių. Priešingu atveju būtina užtikrinti kuo skubesnį grūdų džiovinimą. Pavėluotas, Fuzarium
spp. pelėsiais pažeistų grūdų derliaus džiovinimas, gali žymiai padidinti juose mikotoksinų
kiekį.
Prietaisai drėgmės kiekiui nustatyti turi būti tinkami naudojimui, metrologiškai patikrinti ir sukalibruoti.
Prieš derliaus ėmimą būtina patikrinti, kad visa
įranga derliui nuimti ir grūdams laikyti būtų techniškai tvarkinga ir švari. Įrengimų prastovos šio
kritinio periodo metu gali turėti neigiamą įtaką
grūdų kokybei ir didinti mikotoksinų susidarymo
galimybes.
Kiek įmanoma, derliaus nuėmimo metu reikia
vengti mechaninio grūdų pažeidimo ir sąlyčio su
dirvožemiu. Smulkūs susiraukšlėję grūdai, lyginant su sveikais, gali turėti didesni mikotoksinų
kiekį. Teisingas kombaino sureguliavimas, leidžiantis atskirti susiraukšlėjusius grūdus. Nuimtų
grūdų valymas, pašalinant pažeistus grūdus ir
kitas priemaišas, gali sumažinti mikotoksinų
kiekį.
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Pagrindiniai faktai apie grūdų
sandėliavimą. Pasiruošimas
derliaus nuėmimui
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Sandėliuojami grūdai −
gyva sistema

pažeistų grūdų ir grūdų luobelės frakcijų kiekis.
Šiukšlės, įskaitant smulkias piktžolių sėklas, kaupiasi grūdų aruodų duobėse ir paskiruose sluoksniuose. Grūdų gedimas daugiausia prasideda
Grūdų sandėlis yra žmogaus suformuota, gyva tose vietose.
termodinaminė ekosistema. Ji apima tarpusavyje sąveikaujančių organizmų grupę ir jų
aplinką, kuriai būdingos biofizikinės ir cheminės
savybės. Šią gyvų organizmų sistemą sudaro
mažiausiai du gyvi subjektai: patys gūdai ir juose
esantys mikroorganizmai. Labai dažnai nors ne
visada, su tuo susiję aruodiniai kenkėjai, grūdinės
erkės, ir netgi graužikai ir paukščiai. Tačiau pats
svarbiausias gyvas šios ekosistemos organizmas
yra patys grūdai.

Drėgmės kiekis

Grūdai − grūdų ir oro
mišinys
Sandėliuojamus grūdus sudaro grūdai atskirti
oro tarpais, kurie atitinka apie 40% viso sandėliuojamos medžiagos tūrio. Ši grūdinė struktūra
yra labai vertinga, nes jos dėka oras patenka į
grūdų masę, išsinešdamas nereikalingą karštį ir
drėgmę.

Nukultų grūdų
praradimas
Pastebimas didelis nukultų grūdų praradimas.
Daugiausiai tai įvyksta dėl mikroorganizmų, aruodinių kenkėjų, graužikų ir paukščių pakenkimo.
Jei grūdai prieš sandėliavimą gerai neišdžiovinami, tai mikroorganizmai, ypač grybinės ligos,
gali labai pakenkti grūdų kokybei ir sumažinti jų
svorį. Grūdai, paveikti pelėsio, yra daugiau higroskopiški, nei sveiki grūdai, ir todėl linkę į nuolatinį
pelėjimą. Grūdai kuliami ir transportuojami, todėl
jie apsitrina ir susidaužo, o dėl to yra didesnis
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priežasčių (metabolinių grūdų procesų, aruodinių kenkėjų pasireiškimo arba drėgnų grūdų kaitimo) susikaupusį karštį, nepakanka natūralių
tarpgrūdinių tarpų konvekcijos srovių. Todėl grūdams įkaitus, labai pakyla temperatūra (taip pat
dėl žemos grūdų savitosios šilumos). Temperatūra gali pakilti virš 80°C ir išprovokuoti didelį
grūdų gedimą, o aliejinių kultūrų, ypač aliejinių
augalų sėklų, atveju gali įvykti savaiminis užsidegimas.

Grūdai yra higroskopiški, todėl siekdami išlaikyti
pusiausvyrą su oro tarpais, jie praranda arba pasiima drėgmę. Tokiu būdu įvairiose grūdų masės
dalyse susivienodina drėgmės kiekis. Toks balansavimas įvyksta santykinai greitai. Kai grūdai vėsinami, pavyzdžiui, po išdžiovinimo, jie sutraukia
drėgmę iš aplinkos oro, ir drėgmės kiekis grūduose pakyla. Norint to išvengti, grūdus išdžiovinus karštu oru ir atvėsinus, juos būtina gerai išvėdinti. Mažas drėgmės kiekis grūduose yra svarbiausias faktorius, saugantis grūdus nuo sugedimo. Per didelė drėgmė kartu su aukšta temperatūra sudaro palankias sąlygas grybinėms
ligoms ir erkėms veistis. Prieš sandėliuojant, grūdus būtina gerai išdžiovinti. Saugus drėgmės kiekis, tinkamas ilgam grūdinių kultūrų (kviečių,
miežių, avižų) sandėliavimui yra 14% arba dar
mažesnis, o aliejinėms sėkloms − 9% arba dar
mažiau. Saugus drėgmės kiekis priklauso nuo
grūdų ir supančio oro temperatūros, o taip pat
nuo atmosferos santykinio drėgnumo.

Kaip gali sandėliuojami
grūdai užsidegti ir netgi
sprogti?
Grūdų masės žemas šiluminis laidumas, todėl
norint išsklaidyti dėl įvairių metabolinių procesų
susikaupusį karštį, nepakanka natūralių tarpgrūdinių tarpų konvekcijos srovių. Grūdams įkaitus,
labai pakyla temperatūra (taip pat dėl žemos
grūdų savitosios šilumos). Temperatūra gali
pakilti virš 80°C ir išprovokuoti didelį grūdų
gedimą, o aliejinių augalų sėklų, atveju gali įvykti
savaiminis užsidegimas.

Temperatūra

Oro gebėjimas išlaikyti drėgmę mažėja su temperatūra. Todėl kuo vėsesni grūdai, tuo saugesnės grūdų laikymo sąlygos, nes mažesnė santy- Esant tokiai aukštai temperatūrai, ląstelės nustoja
kvėpuoti ir išskiria karštį. Tačiau esant pakankakinė drėgmė.
mam lipidų kiekiui (kaip yra aliejinių augalų
Sausi grūdai gali įšilti nuo saulės, per sandėlio sie- sėklose, aliejiniuose kukurūzuose, ir netgi avinas arba aruodinių kenkėjų pasireiškimo vietose. žose), aukšta temperatūra gali paskatinti lipidų
Žiemos metu rizika, kad grūdai įšils ir žymiai padi- autooksidaciją ore, dar daugiau pakeliant tempedės drėgmės kiekis, yra daug mažesnė, nei ratūrą ir išprovokuojant šalia esančių grūdų pirorudenį, nuėmus derlių.
lizę. Grūdai gali ilgai nepastebimai smilkti. Gerai
Kuo žemesnė temperatūra, tuo didesnis gali būti deguonimi prisotintose zonose grūdai gali įkaisti
drėgmės kiekis grūduose. Jei kuliamų grūdų drė- ir užsidegti. Jei yra dulkių, jos gali sukelti sprogmės kiekis yra santykinai žemas, 15−20%, tai gimą.
juos galima trumpai sandėliuoti žemoje tempe- Virš tam tikros temperatūros, prasidėjus autookratūroje, žemiau +10°C gerai ventiliuojant grūdų sidacijai, aeracijos metu gali įsižiebti gaisras, nes
laikymo vietą.
jos metu į grūdus paduodamas didelis deguonies kiekis.

Grūdai gali įkaisti
Grūdų šiluminis laidumas ir savitoji šiluma yra
labai maža. Todėl norint pašalinti dėl kokių nors
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Priemonės, kurių reikia imtis prieš
grūdų supylimą.
Kokybiška sandėlio priežiūra
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syti, kad nepatektų paukščiai. Panaikinus šiukšlių
susikaupimo vietas, jos neužsiblokuos nuosėdomis, bus lengviau valyti. Nešvarumai ir liekanos
sudaro geras sąlygas veistis parazitams, trukdo
užtikrinti įrangos ir sandėlio struktūros tinkamą
priežiūrą, trukdo tinkamai su pasireiškiančiais žaldariais.

Grūdai sandėlyje turi būti apsaugoti nuo drėgmės, kaitimo ir parazitų įsiveisimo. Pirminė
sąlyga šiam tikslui pasiekti yra sandėlių švara,
sausumas, gera ventiliacija ir tinkamas visos įrangos veikimas.

Sandėlių priežiūra ir valymas

Visas šiukšles, įskaitant dulkių filtrų turinį, būtina
išnešti iš karto, baigus valyti, ir sudeginti ar kitaip
sunaikinti.

Atsiradus sunkumams dėl grūdų sandėlio struktūros ir įrangos veikimo, kyla grėsmė nuimtų
grūdų kokybei.

Nuolat stebėti, ar neatsirado parazitų (aruodini
kenkėjų, graužikų, paukščių). Bestuburiai paraziTodėl labai svarbu paruošti visas patalpas prieš tai yra labai maži, juos sunku pastebėti. Tačiau
prasidedant naudojimo sezonui. Tinkama prie- stuburiniai parazitai taip pat gali likti nepastebėti.
žiūra, efektyvus grūdų džiovinimas ir vėsinimas, Pastebėjus parazitų, arba esant didelei jų atsirajei reikia, pritaikyta parazitų kontrolė yra pagrin- dimo rizikai, būtina imtis reikiamų priemonių.
dinės priemonės, reikalingos palaikyti sandėliuo- Sandėliuose, kur laikomi grūdai, skirti maisto
gamybai, negalima laikyti maisto produktų ar
jamų grūdų kokybę.
kitokių panašių prekių, nebent jie būtų gerai išvaGrūdus transportuojant, jie gali būti pažeisti, lyti.
todėl yra didesnė tikimybė, kad juos užpuls aruodiniai kenkėjai, grybinės ligos ir kiti žaldariai.
Todėl būtina tinkamai sureguliuoti visus įrengimus.

Kaip tvarkytis su

Labai svarbu užtikrinti, kad sandėlio aplinkoje
nebūtų parazitų ir kitų kenkėjų. Tuščiuose sandėliuose gali įsiveisti parazitai, kurie gali užkrėsti
naujai supiltus grūdus. Vien sandėlių valymo
nepakanka. Gali tekti panaudoti chemines
medžiagas, bet net ir tai visiškai neišnaikins sandėlyj esančių visų žaldarių. Siekiant sudaryti geras
supylimo sąlygas, o taip pat sumažinti riziką,
įranga turi tinkamai veikti. Norint, kad visa įranga
gerai ir saugiai veiktų, ji turi būti švari, patikrinta ir
prižiūrėta. Darbuotojus būtina išmokyti teisingai
ir saugiai naudoti įrangą.
Dažniausios struktūrinės problemos yra vandens
prasiveržimas ir parazitų atsiradimas. Kiaurus stogus galima suremontuoti, o atviras angas užtai11

parazitais sandėlyje

operacijos

Išmatuoti valomą plotą, kvadratiniais metrais.
Tada, laikantis etiketėje esančių nurodymų,
apskaičiuoti reikiamą koncentraciją ir purškiamo
skysčio kiekį. Purkšti tinkamu purkštuvu, tolygiai.
Prieš pradedant purkšti, išjungti elektros srovę,
jei yra rizika, kad purškiamas vanduo pateks į
elektros įrenginius. Uždengti arba stengtis neapipurkšti elektros variklių ir panašios įrangos. Sunkiai prieinamose vietose įrengti dūmų generatorius arba dulkių surinkimo prietaisus, kaip pagalbinę valymo priemonę. Praėjus penkioms dienoms po purškimo, apžiūrėkite sandėlį,
patikrinkite (geriausia masalo pagalba), ar
liko gyvų aruodinių kenkėjų. Jei kurioje
nors vietoje rastumėte daug aruodinių kenkėjų, gerai ištyrinėkite ir, esant reikalui,
apipurkškite ar išvalykite dar kartą.

1. Patikrinti ventiliatoriaus dėžę ir sparnus,
pažiūrėti, ar nesusikaupė nešvarumai;
patikrinti, ar ventiliatoriaus dėžės apačioje
esančios angos švarios.
2. Patikrinti, ar nesusidėvėję diržai, ar geras jų
įtempimas.
3. Patikrinti, ar vietoje apsauginės dalys.
4. Patikrinti pagrindinius guolius, pažiūrėti, ar
montavimo varžtai užveržti, ar sandarūs
žiedai.
5. Pabandyti įjungti ventiliatorių ir paklausyti
guolių, ar nėra pašalinių garsų.
6. Sutepti guolius, jei reikia.
7. Patikrinti elektros jungiklius ir perjungėjus.
8. Patikrinti, ar gerai veikia termostatai, ko
troliuojantys oro temperatūrą.
9. Išvalyti pernykščių metų grūdų liekanas ir
nešvarumus.
10.Siekiant sumažinti sugedimo riziką, įrangą
tikrinti kasdieną, pagal šį sąrašą.

Džiovyklos ir konvejerio
priežiūra
Pigiausias įrangos priežiūros būdas yra profilaktinis aptarnavimas. Būtina gerai prižiūrėti džiovyklą, kad ji tinkamai veiktų derliaus nuėmimo
metu. Kuro degiklį reguliuoti turi profesionalus
serviso darbuotojas. Džiovyklos priežiūrą sudaro
daugelis operacijų:

Džiovyklos ir
transporterių priežiūros

Labai svarbų vaidmenį vaidina džiovyklos operatorius, jis turi būti gerai susipažinęs su džiovyklos
įranga ir visomis su tuo susijusiomis fazėmis,
įskaitant kaušinius elevatorius ir sraigtinius transporterius. Priešgaisriniais sumetimais zona aplink
džiovyklą turi būti švari. Šalia džiovyklos turi būti
tinkamas gesintuvas, operatorius turi mokėti su
juo elgtis. Ant artimiausio telefono užrašyti avarinių tarnybų numerius, be to, jie turi būti įrašyti į
darbuotojų mobiliųjų telefonų atmintį

Sandėlio priežiūra
Grūdų sandėliavimo savybes sąlygoja aplinkos
sąlygos, esančios augimo ir brendimo metu, pri-
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Sandėlio
valdymas

klausomai nuo derliaus subrendimo stadijos,
derliaus nuėmimo metodų ir grūdų tvarkymo iki
jiems patenkant į sandėlį. Respiracinę grūdų veiklą ir polinkį gesti sandėliavimo metu stipriai įtakoja grūdų būklė ir sveikumas. Nesveikų grūdų
respiracijos greitis yra žymiai didesnis, nei sveikų.
Pavyzdžiui, kviečiai, kurių yra nemažas pažeistų
grūdų procentas, gali įkaisti greičiau, nei sveiki
grūdai su tokiu pačiu drėgmės kiekiu. Geras san- Norint, kad sandėliuojami grūdai negestų, labai
dėliavimas reiškia, kad išlaikoma kuo daugiau svarbu užtikrinti nedidelį drėgmės kiekį. Per
gerų grūdų savybių, o tai reiškia, kad jie bus
geriau perkami ir paklausus perdirbimo pramonėje.

Drėgmės kontrolė

Praktiškai grūdų kokybė pradeda blogėti sandėliuojant. Kokybės blogėjimo greitis priklauso nuo
sandėliavimo sąlygų. Lėčiausiai ji kinta kai grūdai
yra sausi ir šalti, kadangi aruodinių kenkėjų augimo
greitis daugiausia priklauso nuo temperatūros, o
grybinių ligų pasireiškimas − nuo temperatūros ir
drėgmės kiekio. Aruodiniai kenkėjai gali įsiveisti
grūduose dar lauke, jų nuėmimo, transportavimo
arba sandėliavimo metu. Aruodiniai kenkėjai labai
jautriai reaguoja į temperatūrą. Jie dauginasi lėtai
arba iš vis nesidaugina esant žemesnei nei 16°C ir
aukštesnei nei 42°C temperatūrai. Didžiausia rizika
užsikrėsti vabzdžiais yra šiltą rudenį, ypač nuėmus
derlių.
Sandėliuojami grūdai dažnai genda dėl pelėsinių
grybų. Jie pasireiškia, kai temperatūra yra virš 0°C.
Grybinės ligos mažina sandėliuojamų grūdų
gyvybingumą ir daigumą, blukina grūdo spalvą,
skatina kaitimą, pelėjimą, įvairius biocheminius
pokyčius, toksinų formavimąsi bei mažina svorį.
Kiekvienai grybinės ligos rūšiai reikalinga tam
tikra drėgmė, pradedant nuo maždaug 13,5%.
Kylant drėgmės kiekiui ir temperatūrai grybinės
ligos pasireiškia greičiau.
Norint išlaikyti gerą sandėliuojamų grūdų
kokybę, atsakingas už tai žmogus turi laikytis
integruoto požiūrio. Prevencija yra vienintelis
būdas, tinkantis palaikyti chemikalų − pesticidų
naudojimas.
Plačiau apie grybelį ir parazitus − skyriuje „Sandėlio valdymas“

13

didelė drėgmė kartu su aukšta temperatūra sudaro geras sąlygas grybinėms ligoms ir erkėms veistis.
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čia, nustatykite, dėl ko tai įvyko.

Prieš sandėliuojant grūdus beveik visada juos
būtina išdžiovinti. Saugus drėgmės kiekis, tinkamas ilgam grūdinių kultūrų (kviečių, miežių,
avižų) sandėliavimui yra 14% arba dar mažesnis,
o aliejinėms sėkloms − 9% arba dar mažiau. Saugus drėgmės kiekis priklauso nuo grūdų ir supančios oro temperatūros, o taip pat nuo atmosferos
santykinio drėgnumo.

Grūdų džiovinimas
Yra du pagrindiniai grūdų džiovinimo būdai:
karštas oras ir džiovinimas išbėrus. Labai svarbu
abu šiuos metodus pradėti naudoti kuo greičiau,
iš karto po derliaus nuėmimo, ypač jei drėgmės
keikis 20% ir daugiau. Mikroorganizmai pradeda
greitai veikti supiltuose grūduose jau per 24
valandas ir gali pakenkti, jei drėgmės kiekis yra
virš 25%.

Kuo žemesnė temperatūra, tuo pradėjus sandėliuoti gali būti didesnis grūdų drėgnumas. Vėliau,
nepažeidžiant pagrindinių reikalavimų, grūdai
džiovinami tam reikalui tinkamomis priemonėmis.

Pirminis grūdų valymas padidina oro pralaidumą
ir sumažina vietas, kuriose gali prasidėti grūdų
gedimas.

Grūdai yra higroskopiški, ir siekdami pusiausvyros su oro tarpais, jie pasiima arba praranda drėgmę. Tokiu būdu įvairiose grūdų masės vietose
pasiekiamas vienodas drėgnumas. Ši pusiausvyra pasiekiama santykinai greitai. Vėsinant grūdus, pavyzdžiui, po džiovinimo, jie sugeria drėgmę iš aplinkos oro ir grūdų drėgnumas padidėja. Kad taip neįvyktų, grūdus būtina gerai
išventiliuoti vėsinimo metu, po džiovinimo karštu
oru.

Santykinis drėgnumas
Santykinis drėgnumas − tai rodiklis, kurio pagalba
įvertinamas oro drėgmės kiekis. Išreiškiamas procentais drėgmės, kurią jis gali išlaikyti pilnai įsigėrus esamoje temperatūroje. Grūdų sandėlio saugus drėgmės kiekis siejamas su santykiniu drėgnumu, kuriame nepasireiškia grybinės ligos
(pelėsis) ir erkės. Grūdai keičiasi vandeniu su juos

Iš kitos pusės, sandėliuojamų grūdų oro tarpų
santykinis drėgnumas (žr. žemiau) lieka pusiausvyroje su grūdų drėgme. Grūdų masės oras nuolat juda. Orui einant iš šiltesnės zonos į šaltesnę,
jo gebėjimas išlaikyti vandenį mažėja, ir vanduo
kondensuojasi grūduose. Todėl grūdų, esančių
šaltesnėje zonoje (dažniausiai grūdų paviršiuje),
drėgnumas gali viršyti sugedimo ribą. Grūdai
įšyla nuo saulės, per aruodo sienas arba vidinėse
aruodinių kenkėjų veisimosi vietose.
Jei paviršiaus drėgnumas pakyla daugiau kaip
2% per savaitę, pažiūrėkite ar nesikaupia kondensatas, nebėga vanduo, ar neatsirado kaistančių vietų ar aruodinių kenkėjų pasireiškimo. Jei
drėgnumas (1 m gylyje ir giliau) gerokai pasikei15

supančiu oru. Uždarose erdvėse toks keitimasis
vyksta tol, kol pasiekiama pusiausvyra (= išbalansuotas santykinis drėgnumas). Santykinis drėgmės kiekis/santykinis drėgnumas yra skirtingas
įvairiuose grūduose. Jei drėgmės kiekis yra 14%,
tai grūdinių kultūrų pusiausvyra pasiekiama santykiniam drėgnumui esant apie 65% (15°C), Jei
santykinis drėgnumas didesnis, tai grūdai
sudrėksta, ir atvirkščiai. Atitinkami aliejinio rapso
skaičiai − 9% drėgmės ir 75 santykinio drėgnumo. Santykinio drėgnumo balansinis taškas
taip pat priklauso nuo temperatūros.

dai (lietingu oro periodu), jie turi būti džiovinami, o
laikotarpis tarp derliaus nuėmimo ir grūdų džiovinimo turi būti galimai trumpesnis. Nerekomenduojama ką tik nuimtus grūdus iki džiovinimo laikyti
supiltus ilgiau kaip 3 − 4 valandas, o taip pat maišyti
skirtingo drėgnumo grūdų partijas. Todėl derliaus
nuėmimas turi būti planuojamas, įvertinant turimų
džiovyklų pajėgumą. Grūdus, kurių drėgmė iki 22%,
galima džiovinti aktyviąja ventiliacija, nepabloginant jų kokybės, didesnės drėgmės grūdus reikia
kelis kartus džiovinti džiovyklose arba konservuoti
kitais būdais.

Grūdai turi būti džiovinami tiek, kad sumažinti jų
drėgmę iki lygio, rekomenduojamo jų laikymui ir
nepriimtino mikroorganizmams vystytis, t.y. kol
drėgnis bus mažesnis kaip 14% (masės procentais).
Tai būtina, norint apsaugoti tik ką nuimtus grūdus
nuo ant jų paviršiaus esančių pelėsinių grybų pliDerliaus nuėmimo metu arba iš karto po to nusta- timo.
toma grūdų drėmė.
Po džiovinimo rekomenduojama grūdus laikyti
Laikant drėgnus ir ypač nevalytus grūdus, labai kitoje talpykloje nei prieš džiovinimą.
greitai prasideda jų savaiminis kaitimas, menkėja
sėklinė ir maistinė vertė, suaktyvėja fermentų bei Džiovinant aktyviąja ventiliacija reikia pastoviai
mikroorganizmų veikla. Jei buvo nuimti drėgni grū- stebėti džiovinamų grūdų temperatūrą. Nustačius grūdų kaitimą, grūdus aruode būtina perkasti arba perpilti į kitą aruodą su aktyviosios
ventiliacijos įrengimais.

Reikalavimai grūdų džiovinimui

Santykinis drėgmės kiekis/
santykinis drėgnumas (prie 15º C)
25

drėgmės kiekis (%)

20
15
10
5

Naudojant džiovinimo procesą, reikia planuoti
taip, kad vienos rūšies grūdai būtų džiovinami
pakankamai ilgą laiką, nes džiovyklos išvalymas ir
džiovinimo sureguliavimas reikalauja daug darbo
sąnaudų. Džiovinant grūdus šachtinėse džiovyklose pastoviai turi būti sekami šie parametrai:
tiekiamų grūdų drėgmė, išleidžiamų iš džiovyklos grūdų drėgmė, grūdų įkaitimo temperatūra.
Visi matavimų rezultatai surašomi į žurnalą, nurodant datą, laiką ir matuojamus parametrus.

Džiovinimas karštu oru

0

santykinis drėgnumas (%)
Miežiai
Kviečiai
Rapsas

Siekiant sumažinti gaisro riziką, pirmiausia išvalykite
džiovyklą, laikydamiesi gamintojų instrukcijų. Džiovinimo metu labai svarbu kontroliuoti džiovinančio
oro temperatūrą. Per aukšta temperatūra gali
pakenkti kokybei, ypač daigumui (salyklinių miežių,
grūdų sėklų) ir kepinių kokybei (kviečių, rugių). Iš
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kitos pusės, džiovyklos našumas labai priklauso nuo
džiovinimo temperatūros − kuo aukštesnė temperatūra, tuo greitesnis džiūvimas. Bendrai siūloma
kamerinio tipo karšto oro džiovyklų maksimali temperatūra džiovinti (partijomis arba nepertraukiamai) kviečius, salyklinius miežius ir grūdines sėklas
yra tokia: 90°C minus grūdų drėgmės kiekis procentais. Pavyzdžiui: jei pradinis drėgmės kiekis yra 20%,
tai saugi džiovinimo temperatūra 70°C, be to saugi
džiovinimo temperatūra priklauso nuo to, kiek ilgai
grūdai veikiami karštu oru. Tikimybė, kad kokybė
blogės, didėja labai gretai, oro temperatūrai pakilus
virš 70°C.

Naudojant nuolatinio pūtimo džiovintuvus, būtų
gerai pirmiausia greitai paskleisti grūdus, kad
visos partijos džiovinimas prasidėtų tolygiai.
Naudojant atskirų partijų džiovintuvus aukštoje
temperatūroje, grūdus būtina recirkuliuoti maždaug kas valandą.

Todėl grindinių karšto oro džiovintuvų temperatūra turėtų būti 5-10°C žemesnė, nes grūdai nuolat veikiami įeinančios karščio srovės, o naudojant
kamerinio tipo džiovintuvus, grūdai veikiami įeinančio karšto ir išeinančio šaltesnio oro srovės. Dėl
tos pačios priežasties kryžminės srovės džiovintuvų temperatūra turėtų 10°C žemesnė. Jei nebūtina išlaikyti grūdų gyvybingumą ir kepimo
kokybę, pvz. pašarinių grūdų, maksimali temperatūra gali būti 120°C 1 valandą, arba 100°C 3 valandas.

Vėsinimas baigus džiovinti

Norint tinkamai sumažinti drėgmės kiekį, labai
svarbu tikrinti džiovinimo laiką. Kontroliuojant
rankiniu būdu, patartina reguliuoti grūdų birimą
palaipsniui. Atminkite, kad grūdams džiūnant, jų
birimo greitis didėja. Norint išgauti vienodą drėgmės kiekį, būtų gerai grūdus maišyti.

Norint užkirsti kelią aruodinių kenkėjų pasireiškimui, grūdus išdžiovinus, juos reikia atvesinti. Pirmiausia reikia atvėsinti grūdus iki žemesnės nei
15°C temperatūros. Jei yra rizika, kad, pasireikš
aruodiniai kenkėjai temperatūra turi būti
žemesnė nei 10°C. Grūdams greitai byrant,
nepertraukiamo vėsinimo gali nepakakti. Porcijinėse džiovyklose vėsinimo laiką galima nustatyti
atskirai nio džiovinimo laiko. Jei džiovyklos galios
neužtenka, karštus grūdus galima supilti į atskirus aušinimo bokštus.

Džiovyklų gamintojai pateikia lenteles, kuriose
nurodoma tinkama, grūdų kokybės nepažeidžianti aukščiausia džiovinimui paduodamo oro Reikia matuoti į sandėlį patenkančių grūdų temperatūrą, esant reikalui, dar kartą vėsinti. Norint, kad
temperatūra.
grūdai pasiektų aplinkos temperatūrą, nustatyti
porcijinių džiovyklų vėsinimo laiką.

Drėgmės kontrolė džiovinimo metu

Per daug džiovinant eikvojami degalai, mažėja
džiovyklos našumas ir daroma karščio žala.
Išdžiovinus nepakankamai, grūdai gali pradėti
gesti. Džiovinant be pertraukos, labai sunku valdyti rankiniu būdu, nes norint sureguliuoti grūdų
birimą ir pasiekti efektą, praeina laiko tarpas.
Daugumoje džiovyklų įrengtas automatinis valdymas, jis padeda matuoti išberiamų grūdų drėgnumą arba temperatūrą už aruodo ribų. Pastarasis metodas efektyvus norint pašalinti mažiausiai 4% drėgmės.

Išpiltų grūdų džiovinimas
Grūdus, išpiltus į aruodą ar ant žemės, galima
džiovinti pučiamo oro srove, kurios temperatūra
tik 5°C šiltesnė nei grūdų. Grūdų sluoksnio aukštis priklauso nuo grūdų drėgnumo, grūdų ir
pučiamo oro temperatūros skirtumo, bei ventiliatoriaus galios. Net pačio geriausio ventiliatoriaus galia mažėja 15% su kiekvienu 1% drėgmės,
viršijančios 20%. Pavyzdžiui, supylimo aukštį nuo
2,8 m gali tekti sumažinti po 0,4 m kiekvienam
procentui, viršijančiam 20%.
Norint per dieną sumažinti drėgmę 0,5% džiovinant nuo 20% drėgmės kiekio, reikalinga oro
srovė mažiausiai 180 m³/val./tonai. Taigi, norint
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išdžiovinti 20% drėgmės kiekio, naudojant 180
m³/val./tonai srovę, reikia mažiausiai 10 dienų.
Pasipriešinimas oro srovei priklauso ne tik nuo
aruodo aukščio, bet ir nuo kultūros. Taigi, aruodų
aukščiai turi būti pritaikyti tam tikroms kultūroms
(žr. prieš.). Kviečių, miežių ir avižų pasipriešinimas
yra panašus, o tuo tarpu smulkaus aliejinio rapso
pasipriešinimas yra tris kartus didesnis.

byrėti iš cirkuliacinio elevatoriaus į indą, nuimkite
laiką. Pasverkite grūdus. Padauginkite gautą svorį
iš 3600 ir padalykite iš sekundžių. Rezultatas −
grūdų cirkuliacija per valandą, kurią padalijus iš
viso džiovintuve esančių grūdų kiekio, nustatysite cirkuliacijos greitį (kartų per valandą).

Praktiniai patarimai
siekiant gerų rezultatų
džiovinant išpiltus
grūdus:

Pagrindinė užduotis − išdžiovinti grūdus, kol grybinės ligos ir erkės neviršijo leistinų lygių. Džiūvimas vyksta tame sluoksnyje (džiūvimo zona), į kurį
patenka oro srovė, o tada pereina prie visos grūdų
krūvos. Grūdai prieš džiūvimo zoną lieka drėgni ir
gali įšilti, taip sudarant puikias sąlygas gedimui. Jei labai didelis supančio oro santykinis drėgnuDžiūvimo zonos progresas yra proporcingas oro mas, sakykime, virš 80%, kaip dažnai būna šaltogreičiui.
mis naktimis, nustokite pūsti orą arba, jei įmanoma, pašildykite orą keletą laipsnių. PerforaciPavyzdžiui, aruodo aukštį nuo 2,8 m gali tekti
niai kanalai ir grindų angos turi būti neužkištos.
sumažinti po 0,5 m kiekvienam procentui, viršiPatikrinkite, ar oro srovė tolygi. Srovę patikrinkite
jančiam 20%. Grūdai prieš džiūvimo zoną vėsikeliose vietose. Nelaikykite pripylimo sraigto vienami ventiliatoriaus pagalba. Dėl to paviršiuje
noje vietoje ilgai, nes gali susikaupti dulkės ir
esančiuose grūduose gali pradėti kauptis kongerokai sumažinti oro praėjimą. Pripylę grūdų,
densatas, ypač vėsiame, drėgname nakties ore.
paviršių išlyginkite. Jei džiovinimas vyksta per
Tačiau, nors oro sąlygos atrodo nepalankios džiolėtai, permaišykite grūdus, padidinkite oro srovę
vinimui, toks vėsinimas stabdo erkių ir grybinių
ir išlyginkite drėgmės kiekį.
ligų plitimą.

Pučiamo oro sušildymas
Sušildant pučiamą orą 4-5°C, sumažėja oro santykinis drėgnumas ir padidėja jo geba išdžiovinti
grūdus. Tokiu atveju džiovinti galima net esant
drėgnam orui. Paprastai oras šildomas elektra, bet
galima naudoti ir kuru kūrenamus degiklius. Papildomo šildymo minusas yra papildomos išlaidos ir
tai, kad prie oro patekimo esantys grūdai gali perdžiūti.

Cirkuliacijos greičio
nustatymas
Cirkuliacijos greitį lengva nustatyti indo, laikrodžio ir svarstyklių pagalba. Leiskite grūdams

Grūdų vėsinimas
Prieš sandėliavimą karštu oru išdžiovintus grūdus
būtina atvėsinti. Paprastai vėsinama džiovykloje, iš
kart po džiovinimo. Pirmiausia grūdus reikia atvėsinti iki žemesnės nei 15°C temperatūros. Jei yra
rizika, kad gali įsiveisti kenkėjai, temperatūra turi
būti žemesnė nei 10°C. Jei neužtenka džiovyklos
galios, karštus grūdus galima supilti į atskirą vėsinimo bokštą.
Naudojant grindinius džiovintuvus, orą pūsti reikia
tol, kol temperatūra nukris iki žemesnės nei 10°C
temperatūros, nors reikiamas grūdų drėgnumas
jau pasiektas. Geriausia, jei ventiliatoriai valdomi
automatiniu būdu. Diferenciniai termometrai
matuoja grūdų ir aplinkos oro temperatūras. Ventiliatorius reikia įjungti, jei aplinkos temperatūra
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tokius kaip grūdinės kultūros, kavos pupelės, kakavos pupelės ir džiovinti vaisiai, jis paplitęs visame
pasaulyje. Jo randama tokiuose produktuose kaip
Gerai, jei ventiliatoriuose įrengta laiko kontrolė, tada
grūdiniai produktai, kava, vynas, alus, prieskoniai ir
juos galima naudoti ne piko valandomis.
vynuogių sultys, o taip pat gyvulynės kilmės proDėl vėsinimo grūdų drėgmės kiekis krinta toliau duktuose, konkrečiau − kiaulių inkstuose. Ochra0,2-0,3 procentais, grūdų temperatūrai sumažė- toksino A dažnumo ir pasitaikymo maiste ir žmojus kiekvienu 10°C. Todėl aukštos temperatūros gaus kraujyje tyrimai rodo, kad maisto produktai
džiovintuvas gali sustoti, grūdų drėgmei perko- yra dažnai juo užkrėsti.
pus 1% virš reikiamo galutinio drėgmės kiekio.
Ochratoksinas A yra mikotoksinas, turintis kanceVėsinant išdžiovintus grūdus drėgname ore, rogeninių, nefrotoksinių, teratogeninių, imunotoksinių ir galbūt net neurotoksinių savybių. Jis
grūdų drėgmės kiekis gali pakilti ir nežymiai.
siejamas su žmonių neuropatija. Ochratoksino A
pusperiodis žmonėse gali trukti ilgai.
tampa mažesnė, nei grūdų temperatūra, plius diferencialas (4-6°C).

Grybinės ligos

Aflatoksinai yra mikotoksinai, kuriuos gamina tam
tikros Aspergillus rūšys, esant aukštai temperatūrai
ir didelei drėgmei. Aflatoksinai yra genotoksiškai
kancerogeniški, jie gali slypėti labai įvairiuose produktuose. Pagal tokio tipo pavyzdžius nenustatyta
ribos, už kurios nebūtų neigiamo poveikio. Mikotoksinų pavyzdžių rinkimas ir tyrimas brangiai kainuoja.

Esant tinkamoms sąlygoms, grybinės ligos pasireiškia greitai, mažindamas grūdų daigumą,
pakeičia spalvą ir kitaip gadina grūdus. Gali išsiskirti mikotoksinai, pavojingi žmonėms ir gyvūnams. Jei mikotoksinai susiformavo iki nuimant
derlių, jie lieka stabilūs sandėliavimo metu. ES
įstatymuose nustatytos didžiausios leistinos aflatoksinų ir dažniausiai pasitaikančio mikotoksino,
ochratoksino A, ribos grūdinėse kultūrose. Išdžiovinus grūdus nepilnai arba džiovinant lėtai, jie
gali pradėti pelyti ir gaminti mikotoksinus.
Geriausias būdas, kaip galima išvengti grybinių
ligų yra laikyti grūdus vėsioje ir sausoje vietoje.
Kuo sandėlis vėsesnis ir sausesnis, tuo mažesnė
tikimybė, kad grūdus pažeis šios ligos sukėlėjai.
Grybinės ligos ant sandėliuojamų grūdų gali pradėti reikštis nuo 14,5% drėgmės kiekio. Mikotoksinai gali pradėti formuotis tik nuo 17% drėgmės
kiekio. Didžiausia rizika yra grindiniuose džiovintuvuose.
Tikrinkite grūdų drėgnumą ir temperatūrą, ypač
rudenį. Padidėjus drėgmei ir/ar temperatūrai,
reiškia, kad iškilo pavojus sandėliuojamų grūdų
kokybei.

Mikotoksinai
Ochratoksinas A yra mikotoksinas, kurį gamina
kelios grybo rūšys (penicillium ir aspergillus). Jis
savaime patenka į įvairius augalinius produktus,
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Aruodiniai kenkėjai

Purkšti ar ne?
Sandėlius išpurškus, sumažėja tikimybė, kad
vabzdžiai įlys į sandėliuojamus grūdus. Kai
kuriose rinkose nebūtina ar nepriimtina purkšti
grūdus. Cheminės medžiagos greičiau veikia šiltesnėse, sausesnėse sąlygose, tačiau poveikis
ilgiau išsilaiko šaltesniuose, sausesniuose grūduose.

Parduodant grūdus juose negali būti jokių aruodini kenkėjų. Todėl labai svarbu juos identifikuoti,
stebėti ir kontroliuoti. Mums pasisekė, kad mūsų
šalyje tai nėra didelė problema. Sandėlio vabzdžiai, vabalai ir kandys daugiausia veisiasi santykinai aukštoje temperatūroje. Vėsinimas gerokai
sulėtina arba sustabdo tokių problemų plitimą.
Vabzdžiai yra santykinai maži (3-6 mm), juos
sunku rasti. Paėmus daugiau bandinių, tikimybė
rasti vabzdžius padidėja. Net vienas vabzdys, rastas 1 kg grūdų, kelia gan rimtą vabzdžių įsiveisimo riziką. Yra net padarytos specialios gaudyklės. Jos yra daugiau nei dešimt kartų veiksmingesnės nustatant vabzdžius ir erkes, nei jų ieškant bandiniuose. Be to, tai gali būti vienintelis
efektyvus būdas rasti vabzdžius piltinėse grūdų
krūvose, kur yra ribotos smaigų naudojimo galimybės.

Erkės yra smulkiausi sandėliuojamų produktų
kenkėjai. Jos dažniausiai pasitaiko grūduose, kai
sandėlio drėgmės kiekis yra 14-17%. Jos labai
mažos (vidutinis suaugusios erkės ilgis yra
0,35mm) ir blyškios spalvos, todėl jos dažnai lieka
nepastebėtos, ypač jei jų nedaug. Erkėms identifikuoti reikalingas mikroskopas. Priešingai nei
suaugę vabzdžiai, kurie turi aiškią galvą, pilvelį ir
krūtinės ląstą bei šešias kojas, suaugusi erkė turi
maišelio formos kūną ir aštuonias kojas.
Erkės minta labai įvairiomis medžiagomis. Jos

Lentelėje išvardinti dažniausiai pasitaikantys grūdų sandėlių vabzdžiai ir jų veisimosi sąlygos.
Grūdų sandėlių kenkėjai, jų augimas ir galimas dauginimasis
Rūšys

Bendrinis
pavadinimas

Dydis
mm

Augimo
temperatūra °C

Didžiausias
prieaugis per
mėn.

Minimali Optimali
Cryptolestes
ferrugineus

Rudasis
plokščiavabalis

1,5 - 3,5

23

32 - 35

x 60

Oryzaephilus
surinamensis

Surinaminis
aruodvabalis

2,5 - 3,5

21

31 - 34

x 50

Sitophilus
granarius

Aruodinis
straubliukas

3,0 - 4,0

15

26 - 30

x 15

Ptinus fur

Paprastasis
vorvabalis

2,5 - 4,0

10

21 - 25

x2

Endrosis
sarcitrella

Baltapetė
kambarinė kandis

7-9

10

24 - 26

x 30

Hofmannophila
pseudospretella

Rudoji kambarinė
kandis

13 - 19
(sparnai)

13

24 - 26

x2

Šaltinis: HGCA Grain Guide 1999

Paveikslėliai iš: Cereal Research Centre, AAFC
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masalą įdėkite į dėžutes ar kitokias talpas.
neturi efektyvios vandens apsaugos, jos lengvai
išdžiūsta ir miršta esant mažam santykiniam
• Reguliariai patikrinkite, ar nėra negyvų
drėgnumui. Dauguma erkių nesiveisia jei santygraužikų, jų radus, saugiai sunaikinkite.
kinis drėgnumas yra žemesnis nei 65%.
• Veskite užrašus apie masalo išdėstymą,
Esant palankioms sąlygoms, sandėlio erkės gali
rezultatus, taip matysite progresą.
daugintis labai greitai. 1 kg sandėliuojamų maisto
produktų yra rasta keletas milijonų erkių. Erkės
yra didelės alergijos sukėlėjos, nors daugumai
žmonių ir gyvūnų alerginės reakcijos pasireiškia
Paukščiai daro žalą platindami ligas, pvz. salmonuo labai gausaus erkių skaičiaus.
neliozę, ornitozę ir Niukaslio ligą, lesdami grūdus,
Erkės gali tiesiogiai pažeisti ir užkrėsti sandėliuo- teršdami grūdus ir pastatus, palikdami fekalijas,
jamus grūdus. Jos gali pernešti grybų sporas ir šlapimą ir mirusius kūnus.
bakterijas, tokias kaip salmonelės.
Nuo paukščių apsiginsite neleisdami prieiti prie
maisto ir apsigyventi. Apžiūrėkite pastatą, nustatykite, kaip, pro kur ir kodėl paukščiai patenka į
sandėlį. Užkimškite angas, uždėkite tinklus.
Žiurkės ir pelės kelia grėsmę grūdams, nes juos
Visada uždarykite duris.
graužia, teršia, daro struktūrinę žalą. Graužikai
platina ligas, graužia ir teršia grūdus palikdami
fekalijas, šlapimą ir mirusius kūnus. Jie dažnai
padaro žalą pastatams ir įrengimams (laidams).

Paukščiai

Graužikai

Kovos su graužikais būdai
• Aplinka turi būti nepalanki graužikams.
Išneškite nereikalingus maisto produktus ir
kitas valgomas medžiagas. Jei įmanoma,
eliminuokite visus nenaudojamus vandens
šaltinius. Padarykite neprieinamas visasgalimas graužikų įsiveisimo vietas, įskaitant
rengimus, padėklus, maišus ir pakuotes,
gyvulių pakratus ir išorės augalus.
• Radus graužikų pėdsakų, panaudokite
rodenticidus. Darbuotojai turi būti išmokyti
dirbti su rodenticidais. Pasikonsultuokite su
profesionaliais kenkėjų naikintojais arba
pasinaudokite jų paslaugomis.
• Visose
graužikų
pasirodymo
vietose
įrenkite masalus. Ko gero, efektyviausia yra
padėti masalą žiurkių urvuose, esančiuose
prie grūdų sandėlių. Masalas turi būti
skirtas tik žiurkėms ir pelėms, todėl kad
nepakenktumėte kitoms gyvūnų rūšims,
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Kokybės kontrolė
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Pirminis bandinių tyrimas ūkyje

Svarbi ir viena esminių grūdinių ar aliejinių kultūrų kokybės užtikrinimo proceso dalių yra
pavyzdinių mėginių atranka. Renkantis rinką,
svarbu žinoti grūdų kokybę. Tikros kokybės žinojimas, o tai galima padaryti tik tinkamai atlikus
mėginių atrinkimą, taip pat yra svarbi pelningo
grūdų pardavimo sąlyga.

Kadangi grūdų partijos sudėtis dažniausiai yra
nevienoda, reikia paimti nemažai bandinių pirminiam tyrimui (iš kiekvienos vietos po vienodą
kiekį bandinių). Dideles partijas (virš 100 tonų)
reikia padalinti į smulkesnes.

Pavyzdžiui, parduodant salyklinius miežius, koky- Pirminiam tyrimui imamų bandinių skaičius pribės reikalavimai yra kitokie, nei parduodant paša- klauso nuo partijos dydžio:
rinius miežius. Jei buvo atliktas pirminis bandinių
tyrimas ūkyje, o vėliau nustatoma, kad pirkėjui priPartijos dydis tonomis,
Pirminių bandinių
statytas pavyzdys neatitinka pirmojo tyrimo rezulmax
skaičius
tatų, gali kilti sunkumų. Mėginių tyrimas reikalin5
10
gas ir norint nustatyti, ar grūdai tinka ilgam sandė10
20
liavimui.

Bandinių tyrimas ūkyje
Svarbus ir vienas pagrindinių kokybės įvertinimo
proceso dalykų, ir savaime aišku, viena sėkmingo
grūdų partijos pardavimo sąlygų, yra bandinių
paėmimas iš grūdinių kultūrų ar aliejinių sėklų
partijos. Toks bandinys turi atspindėti visą partiją,
visus jos aspektus, kad tokio bandinio ištyrimas
reikštų vidutinius grūdų partijos kokybės rodiklius. Svarbiausias dalykas paimant bandinius yra
tai, kad jie turi būti paimti teisingai ir rūpestingai.
Kai kurios savybės, pvz. proteinų kiekis ir priemaišos, lieka stabilios visą sandėliavimo laiką, kai tuo
tarpu kitos savybės, pvz. drėgnumas ir daigumas,
gali keistis. Kai kurios kokybės charakteristikos
tarpusavyje susiję, pvz. dėl vabzdžių gali sumažėti daigumas ir pakilti drėgmės kiekis. Todėl
rudenį paimtas bandinys pavasarį jau netinka.
Remiantis duomenimis apie kokybę, skaičiuojama
pristatomų grūdų kaina. Todėl paprastai pirkėjas
atlieka pristatytų grūdų bandinių tyrimą.
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Pirminio bandinių atrinkimo būdai ir
įrankiai

bandinys turi būti mažiausiai 1 kg svorio, tik aliejinių sėklų bandiniai − 0,5 kg. Bet kokiu atveju reikia sudaryti du panašius galutinius bandinius.
Renkant bandinius svarbiausia yra paimti lygius Vienas reikalingas laboratorijai, kitas − turi būti
pirminius bandinius iš viso paketo. Pavyzdžiui, tinkamai laikomas ūkyje, tol, kol bus gauti galutiimant bandinius iš prikrauto sunkvežimio, reikia niai pristatytų grūdų kokybės tyrimo rezultatai.
imti iš viso gylio, kas metrą, 5-10 vietų. Jei bandiniai imami iš byrančių grūdų, kiekvieno bandinio Bandiniai turi būti sudėti į medvilninius arba
paėmimo intervalai ir jų dydis turi būti vienodas. popierinius maišus. Plastikiniai maišai taip pat
naudojami.
Imant bandinius galima naudoti įvairius įrankius
− kastuvus, rankinius kaušus. Kamerinis zondas Jei reikia nustatyti drėgmės kiekį, nuo pagrindinaudojamas imant bandinius iš sunkvežimių ir nio bandinio reikia iš karto atskirti 50 gramų. Bandinys, pagal kurį bus nustatomas drėgmės kiekis,
traktorių priekabų, prieš išpilant į sandėlį.
turi būti laikomas sandariose talpose arba plastiGeriausias įrankis yra automatinis bandinių paė- kiniuose maišuose, kad nepatektų oras ir drėmėjas, įrengtas konvejerio vamzdyje, už pirminio gmė, talpos turi būti pilnai užpildytos. Tokią talpą
valymo įrenginio. Jis paima pirminius bandinius geriausia įdėti į vieną maišą su pagrindiniu bangrūdus kraunant į bokštus. Tą patį galima pada- diniu. Jei visas bandinys įdedamas į sandarią, nuo
ryti ir rankiniu būdu, atidarius elevatoriaus išme- oro patekimo apsaugotą talpą, atskirti bandinio
timo vamzdį. Bandinius imant iš įvairių gylių, iš dalies nereikia.
bokšto, labai praktiškas yra velėninis dubenėlis.
Uždarytas dubenėlis įstumiamas į grūdus. Trau- Ant bandinių maišą reikia uždėti etiketes, nurokiant aukštyn, jis atsidaro ir paima bandinį iš to dant:
gylio, kuriame jis buvo nuleistas. Didesnėse
grūdų perdirbimo įmonėse yra pusiau automatiniai robotai, kurie paima bandinius iš pakrauto
sunkvežimio ar priekabos vakuumo arba
pučiamo oro pagalba.

Galutinio bandinio parengimas
kokybei nustatyti
Pirminiai bandiniai sudedami į didelį švarų indą ir
gerai išmaišomi, siekiant patį dugną. Maišyti
galima ir su specialiais bandinių skirstytuvais, du
kartus perleidžiančiais pirminius bandinius per
aparatą ir vėl sutraukiančiais į vieną vietą. Toks
bandinys vadinamas sudėtiniu bandiniu.
Galutinis bandinys gaunamas padalijus sudėtinį
bandinį į dvi dalis, tada šias į dar dvi dalis, t.t., kol
pasiekiamas reikiamas bandinio dydis. Galutinis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ūkininko pavardę
Sutarties numerį
Kultūrą ir veislę
Lauko kodą
Derliaus nuėmimo datą
Partijos identifikacinį ženklą (bokšto kodą)
Grūdų kiekis, kurį atspindi bandinys
Bandinio paėmimo data

Ant bandinio, skirto drėgmei nustatyti, turi būti
uždėtas tik identifikacinis partijos ženklas. Šį bandinį laikant atskirai, etiketėje reikia nurodyti ir ūkininko pavardę bei sutarties numerį.
Bandinius laikyti sausoje, gerai vėdinamoje ir
vėsioje vietoje, išsiųsti nedelsiant.
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Matavimo įranga
Ūkio sąlygomis drėgmės kiekio matavimas yra
paprasčiausias ir svarbiausias grūdų kokybės
įvertinimo būdas. Ūkiuose tinka naudoti drėgmės matuoklius, kurie matuoja pakankamai
greitai ir tiksliai.

Drėgmės matavimas
Matuoti galima tiesioginiu ir netiesioginiu būdu.
Taikant standartinį tiesioginį metodą (krosnies),
džiovinimas tam tikras grūdų kiekis 130°C temperatūroje tol, kol sausa medžiaga nebekeičia
svorio. Bandinių dublikatai turi būti 0,15%
ribose.

Nešiojamas kompanijos Pfeuffer drėgnomatis “HE Lite”

Drėgmės matuokliai matuoja drėgmės kiekį
netiesiogiai, remiantis grūdų pasipriešinimu arba
talpine varža. Jie nėra tokie tikslūs (± 0,3% geriausiu atveju, paprasta ± 0,5%, kartais ± 1,0%), juos
reikia kasmet kalibruoti.
Pasipriešinimo matuokliams reikalinga 5-20 g
bandinių (pvz. Farmex, Wile). Talpinės varžos
matuokliams gali reikėti 100-200 g bandinių,
kuriuos reikia reguliariai supakuoti. Grūdų zondai, naudojami dideliuose bokštuose, matuojantys ir temperatūrą, veikia talpinės varžos
pagrindu.

Nešiojamas NIR grūdų analizatorius „Zeltex“

Drėgmės matuoklių kalibravimas
Dažnai grūdai atmetami dėl prasto kalibravimo.
Talpinė varža ir pasipriešinimas priklauso nuo
rūšies ir veislės. Grūdų derlius gali būti kitoks kiekvienais metais. Todėl siekiant tikslumo, kiekvienais metais būtina kalibruoti drėgmės matuoklius pagal krosnių standartus. Rezultatai gali
būti neteisingi dėl silpnos baterijų srovės. Todėl
prasidėjus derliaus nuėmimo sezonui, reikėtų
pakeisti baterijas.
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Sandėlio apskaita
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Grūdų džiovinimo
žurnalas

Grūdų sandėlio apskaitą sudaro įrašai apie grūdų
partijas, laikomas sandėliuose nurodant angaro
arba bokšto numerius, supylimo datą.

Angarų arba bokštų
apskaita

Būtų gerai apskaitos dokumentuose fiksuoti apie
džiovinimą. Tuose džiovinimo žurnaluose reikia
nurodyti kiekius, džiovinimo kartus ir drėgmės
kiekį, buvus džiovinimo pradžioje ir pabaigoje.
Duomenys, kurie turi būti užregistruoti apie kiekvieną džiovinamą partiją:

Apie kiekvieną bokštą turi būti tokie
įrašai:

1. Džiovinimo data ir pradžia
2. Bokšto, iš kurio paimti grūdai džiovinimui,
numeris
3. Pradžioje buvęs partijos drėgmės kiekis
4. Džiovinimo pabaiga
5. Džiovinimo trukmė
6. Drėgmės kiekis baigus džiovinti
7. Bokšto, į kurį iškrauti išdžiovinti grūdai,
numeris
8. Apytikris arba tikrasis kiekis

1. Bokšto numeris
2. Kultūra ir veislė
3. Lauko numeris (laukas, iš kurio buvo
nuimta pagrindinė tame bokšte laikomų
grūdų dalis)
4. Derliaus nuėmimo data
5. Išdžiovinimo data
6. Saugojamas kiekis

Pilnesnei apskaitai reikalingi tokie
įrašai:

Reikalavimai gabenimui

7. Pristatymo data
8. Pristatymo maršrutas
9. Transporto priemonės registracijos numeris

Transporto priemonės ir konteineriai grūdams
gabenti turi būti geros būklės, sausi ir švarūs,
nelaidūs vandeniui, apsaugoti nuo vabzdžių,
graužikų ar kitokių kenkėjų, o taip pat tinkami
valyti bei dezinfekuoti. Maistui skirti grūdai gabenami transporto priemonėmis, turinčiomis Transporto priemonės maisto produktams gabenti
pasą.
Transporto priemonės ir konteineriai prieš naudojimą turi būti valomi ir, jei būtina, dezinfekuojami.
Būtina užtikrinti, kad grūdai gabenimo metu
būtų apsaugoti nuo bet kokio drėgmės patekimo, tam naudojant uždarus oro nepralaidžius
konteinerius arba brezentinius uždangalus. Reikia vengti temperatūros svyravimų ir kitų veiks27

nių, susijusių su drėgmės kondensavimusi ant
grūdų. Tai gali padidinti grūdų drėgnį, o tuo
pačiu pelėsinių grybų ir kitų mikroorganizmų
augimą bei mikotoksinų susidarymo galimybę.

Įrašų saugojimas
Grūdų augintojai, priklausomai nuo verslo pobūdžio ir dydžio, ne trumpiau kaip du metus turi
saugoti rašytinius įrašus, susijusius su rizikos
veiksniams kontroliuoti panaudotomis priemonėmis. Ši informacija turi būti prieinama kompetentingoms institucijoms ir kitiems verslo operatoriams, pastarųjų pageidavimu.

Grūdų augintojai turi saugoti įrašus ir
dokumentus:
a) susijusius su augalų apsaugos produktų
vartojimu (A.1 priedas);
b) susijusius su trąšų vartojimu ir tręšimo
darbais (A.2 priedas);
c) apie kenksmingų mikroorganizmų aptikimo
ar ligų, galinčių turėti įtakos grūdų saugai,
atvejus;
d) apie grūdų kokybės rodiklių, kurie yra
svarbūs žmonių sveikatai, tyrimo rezultatus;
e) apie grūdų drėgnio ir temperatūros
pokyčius džiovinimo (A.3 priedas) ir
laikymo metu (A.4 priedas).
Kiti specialistai, pavyzdžiui agronomai, gali padėti
verslo operatoriams saugoti jų kompetencijoje
esančius įrašus ir dokumentus.
Grūdų augintojai turi užtikrinti aiškų kiekvienos
grūdų partijos atsekamumą, įdiegdamas ženklinimo sistemą, apimančią visus grūdų tvarkymo
etapus, įskaitant sėklos beicavimą, lauko numeraciją, pesticidų ir kitų augalų apsaugos produktų
vartojimą, trąšų vartojimą, džiovinimą ir laikymą
(pvz., B2L4A3T3D12R1S1 ar pan.). Šis ženklinimas
turi atsispindėti atitinkamuose žurnaluose ir
užrašuose taip, kad atsiradus saugos ar kokybės
neatitikimui bet kuriame etape nuo lauko iki
pateikimo į rinką būtų galima kiekvieną partiją
identifikuoti, atlikti koregavimo veiksmus ar susigrąžinti.
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Priedai

3

4

Ligos,
kenkėjo (ir
t.t.)
pavadinimas

5

6

7

8

Produkto
įsigijimo
dokumentas ir jo Nr.

9

Parašas

Apdorota (ha, t, m2)

2
L1
L5

Apdorojimo data

1
A1
B1
C1

Apdorojamų
augalų,
beicuojamų sėklų, Produkto
dezinfekuojamų
pavadinisandėlų arba kitų mas
objektų
pavadinimas

Norma (kg/ha, kg/t,
kg/m2)

Eil.
Nr. *

Sėjomainos arba
lauko Nr. *

A.1 priedas
Naudotų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalas

10

* A1L1 - informacija ir ženklinimas, naudojamas grūdų partijos atsekamumui užtikrinti:
A - augalų apdorojimas, B - sėklų beicavimas, C - dezinfekavimas
Patikrino: _____________________________
		
(vardas, pavardė, parašas)

Mėšlo
ar srutų
norma,
t/ha

Mineralinių trąšų
norma, kg/ha

Atsakingo asmens
vardo raidė,
pavardė

N
P
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
T1
T2
T3
* T1 - informacija ir ženklinimas, naudojamas grūdų partijos atsekamumui užtikrinti: T - tręšimas

Parašas

Tręšimo data

Auginami javai

Priešsėlis

Lauko plotas, ha

Eil.
Nr. *

Lauko Nr.

A.2 priedas
Trąšų apskaitos žurnalas

12

Patikrino: _____________________________
		
(vardas, pavardė, parašas)
29

A.3 priedas
Grūdų džiovinimo žurnalas

(Ši lentelė pildoma atskirai kiekvienai grūdų džiovyklai)

1
D11
D11
D12
D12

2

Laikas

Eil.
Nr.*

Data

Džiovyklos Nr. D1
Kritinės ribos: grūdų temperatūra ______ °C, grūdų drėgnis ______ %
Temperatūra ir drėgnis tikrinami ir registruojami ne mažiau kaip džiovinimo pradžioje ir pabaigoje.

3

Grūdų
Grūdų
temperatūra, °C drėgnis, %

Koregavimo
veiksmai

Atsakingo asmens
vardo raidė,
pavardė

Parašas

4

6

7

8

5

* D11 - infomracija ir ženklinimas, naudojamas grūdų partijos atsekamumui užtikrinti:
D - džiovinimo Nr.
Patikrino: _____________________________
		
(vardas, pavardė, parašas)

A.4 priedas
Grūdų laikymo žurnalas
(Ši lentelė pildoma atskirai kiekvienam grūdų laikymo aruodui ar sandėliui)

Aruodo Nr. * R1 ar sandėlio Nr. * S1
Kritinės ribos: grūdų temperatūra _____ °C, grūdų drėgnis _____ %
Temperatūra tikrinama ir registruojama ne mažiau kaip vieną kartą per dieną,
drėgnis - laikymo pradžioje ir pabaigoje.
Data

Laikas Grūdų
Grūdų
temperatūra, °C drėgnis, %

Koregavimo
veiksmai

Atsakingo asmens
vardo raidė,
pavardė

Parašas

1

2

5

6

7

3

4

* R1S1 - informacija ir ženklinimas, naudojamas grūdų partijos atsekamumui užtikrinti:
R - aruodo Nr., S - sandėlio Nr.
Patikrino: _____________________________
		
(vardas, pavardė, parašas)
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Užrašams
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mob. tel. (8-685) 15410,
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Jonavos raj.
mob. tel. (8-685) 86859;
Jurbarko raj.
mob. tel. (8-652) 84720;
Kaišiadorių raj.
mob. tel. (8-656) 57974;
Kauno raj.
mob. tel. (8-656) 05727,
(8-656) 57974;
Kėdainių raj.
mob. tel. (8-685) 68549,
(8-652) 27972, (8-652) 01096;
Kelmės raj.
mob. tel. (8-699) 99082;
Kretingos raj.
mob. tel. (8-685) 21620;
Kupiškio raj.
mob. tel. (8-685) 68546;
Lazdijų raj.
mob. tel. (8-699) 82083;
Marijampolės raj.
mob. tel. (8-685) 15410;
Mažeikių raj.
mob. tel. (8-650) 33997;
Molėtų raj.
mob. tel. (8-699) 82083;
Pakruojo, Joniškio raj.
mob. tel. (8-650) 33992;
Panevėžio raj.
mob. tel. (8-699) 26170,
(8-685) 15411;
Pasvalio raj.
mob. tel. (8-656) 70200;
Prienų raj.
mob. tel. (8-656) 57974,
(8-685) 15410;
Radviliškio raj.
mob. tel. (8-655) 00548;
Raseinių raj.
mob. tel. (8-655) 00550;

