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Новини України
Sugar World 2018: Диверсифікація виробництва та якісна
сировинна база – основний вектор розвитку цукрового
бізнесу

1 березня в м. Бровари відбувся ІІ
Міжнародний конгрес Sugar World 2018,
який об’єднав переробників цукрових
буряків, міжнародних експертів та
представників комерційних компаній.
Основні питання були зосереджені на
технологічних аспектах ефективного
вирощування цукрових буряків та
виробництві якісного цукру.
«Вітчизняна цукрова галузь має
величезний потенціал, ми можемо
конкурувати зі світовими гравцями.
Наразі для України нормальний
реальний результат — 8-9 тонн цукру
з 1 га. Та, щоб мати досягнення не
гірші світових нам потрібно більше
високоефективних
заводів,
краще
обладнання», - відзначив директор з
виробництва ТОВ «Краєвид» Василь
Харченко.
Директор
Департаменту
продовольства
Мінагрополітики
Микола Мороз зазначив, що вже з
20 березня 2018 року для цукрових
заводів набуде чинності обов’язкове
дотримання принципів HACCP. Крім
того, він зауважив, що до 2022-го року
має змінитися система регулювання
галузі, зокрема систему добровільних
стандартів
замінять
нормативні
документи і щоб відповідати вимогам,
багатьом заводам доведеться пройти
переоснащення», — резюмував Микола
Мороз.
Окрім того, чимале значення має
ефективне вирощування цукрових
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

буряків, що дає можливість збільшити
вихід цукру та підвищити цукристість
буряків. Про це неодноразово говорили
в ході роботи секції «Технологія
виробництва
цукрових
буряків».
Зокрема,
комерційний
директор
Betaseed у Центральній та Східній
Європі Олександр Гражданкін зазначив,
що на сьогоднішній день існує успішна
європейська та американська моделі
вирощування,
тому
українським
виробникам залишається лише вибрати
найкращу:
Саме модернізація виробництва
та підвищення якості сировини
допоможуть українським цукроварам
конкурувати на світовому ринку
виготовляючи найякіснішу продукцію,
адже в перспективі, експорт бурякового
цукру буде зростати, про що заявила
керівник аналітичної служби ГК
«Sucden».
В
умовах
профіциту
та
несприятливих цін, важливо мати
додаткові джерела доходу. Саме цього
питанню була присвячена секція
«Диверсифікація діяльності цукрових
заводів», де учасники обговорювали
перспективи виробництва біопалива,
яке може суттєво скоротити витрати на
енергоносії.
«Для виробництва біоенергії в
Україні використовується близько
11% біомаси. Щодо жому із цукрових
буряків, це всього 4% від можливого
потенціалу»,
—
прокоментував
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Олександр
Ніколаєнко,
керівник
відділу залучення інвестицій у сталий
розвиток ЄБРР.
Він наголосив, що Європейський
банк реконструкції та розвитку не лише
дає можливість виробниками залучати
гранти для впровадження технологій
виробництва біоенергії, а також надає
підтримку Уряду з удосконалення
законодавчої бази.

Загалом, цукрова галузь України —
самодостатній сектор, який лише
минулоріч заплатив 3,1 млрд. грн.
податків. На цьому наголосив Андрій
Дикун, голова НАЦУ «Укрцукор»,
відзначивши, що галузь забезпечує
роботою 85 тис. осіб, а у минулому
сезоні виробництво цукру сягнуло 2,1
млн. тонн.
Джерело: ukrsugar.com

Конференція «Перспективи розвитку цукрової промисловості
України» - традиційне зібрання в Національному університеті
харчових технологій

В
Національному
університеті
харчових
технологій
27-28
березня
поточного
року відбулась щорічна
Міжнародна
науковотехнічна
конференція
«Перспективи розвитку
цукрової промисловості
України». Уже понад
20 років стало доброю
традицією для цукровиків
України, близького й
далекого
зарубіжжя
збиратися
наприкінці
березня в університеті, який багатьом із
них дав свого часу путівку у професійне
життя, аби обмінятися досвідом,
налагодити нові партнерські зв’язки,
активно поспілкуватися щодо пошуку
шляхів розв’язання проблем і вирішення
болючих питань, які назріли у галузі.
Обов’язковою
складовою
Дня
цукровиків у НУХТ стало проведення
виставки
сучасних
технологій,
матеріалів
та
обладнання
для
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

цукрової промисловості, де провідні
підприємства демонструють свої новітні
напрацювання.
Цього року до роботи конференції
і виставки долучилися понад 230
фахівців – науковців, які працюють в
цукровій галузі, керівників і технічних
керівників,
головних
спеціалістів
цукрових компаній, обласних формувань
цукрової промисловості, цукрових
заводів, компаній, що працюють у
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цукровому
бізнесі,
представників
цукрової галузі Молдови, Польщі,
Німеччини.
Співорганізаторами заходів виступають Національна асоціація цукровиків
України за участю науковців Інституту
продовольчих ресурсів НААН України й
Інституту післядипломної освіти НУХТ.
Учасників
заходу
привітала
заступник директора департаменту
продовольства,
начальник
відділу
стратегії
розвитку
харчової
промисловості
Мінагрополітики
Світлана Павленко. У виступі посадовця
йшлося про конкурентоспроможність
галузі, про підтримку виробників,
у т. ч. на законодавчому рівні, про
імплементацію вітчизняного галузевого
законодавства до законодавства ЄС,
про дотримання принципів НАССР.
Також фахівець повідомила, що
Мінагрополітики наразі розробляє
стратегію
експорту
української
продукції, яка найближчим часом
буде оприлюднена для громадського
обговорення, й наголосила, що в рамках
форуму цукровики мають спільно
розробити
алгоритм
подальшого
розвитку галузі.
Про
діяльність
Інституту
продовольчих ресурсів НААН України
й, зокрема, наукове забезпечення
цукробурякової галузі йшлося у доповіді
заступника директора Інституту Василя
Шульги.
Підсумкам виробничого сезону
2017/18, результатам і прогнозам на
сезон 2018/19 присвятила свій виступ
начальник
аналітичного
відділу
Національної асоціації цукровиків
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
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України
Руслана
Бутило.
Вона
відзначила збільшення виробництва
цукру 1-ї категорії й те, що у минулому
маркетинговому році був рекордний
експорт продукції, а також повідомила,
що у цьому році очікується зменшення
посівних площ, проте, така тенденція
спостерігається протягом останніх
років, а урожайність при цьому
зростає. Також спеціаліст анонсувала
проекти використання енергоощадних
технологій, над якими працює Асоціація
і, зокрема, біоенергетичні, а також
наголосила на необхідності розвивати
експорт, відкриваючи нові ринки збуту.
Крім того, у рамках першого
пленарного засідання виступили ряд
доповідачів з презентацією новітніх
технологій і обладнання від провідних
виробників світу та інформацією
щодо успішної експлуатації, вже
впроваджених
на
українських
підприємствах.
Впродовж наступних пленарних
засідань і роботи у секціях науковці й
виробничники обговорювали шляхи
забезпечення конкурентоспроможності
українського
цукру;
використання
сучасних технологій та обладнання в
цукровій галузі; хіміко-технологічний
контроль
виробництва
цукру;
сучасні технології створення систем
автоматизації підприємств цукрової
промисловості;
прикладні
аспекти
енергозаощадження та використання
нетрадиційних джерел енергії на
цукрових заводах; логістику; безпеку
праці тощо.
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Генеральний директор «Астарти» В.П. Іванчик з нагоди
25-річчя компанії - «Астарта»: 25 років інвестицій в
майбутнє

Коли 25 років тому ми створювали
«Астарту», важко було уявити, що
компанія
стане
агровиробником
міжнародного масштабу. Перші декілька
років ми займалися трейдингом, шукали,
в якому напрямку підприємництва
розвиватися далі. Щоправда, я завжди
тяжів до виробництва та вірю, що
людина найбільш прихильна до тої
справи, з якої починалася її трудова
діяльність. Я виріс у селі, і батьки
привчили мене до роботи на землі, тому
для мене таким проектом життя стала
агропромислова галузь.
У 90-х роках аграрним бізнесом в
нашій країні мало хто хотів займатися.
Так само і з цукровим виробництвом,
яке на той час було збитковим: заводи
простоювали
або
«різалися»
на
металобрухт. Щоб агровиробництво
могло стати вигідним на довгу
перспективу, потрібно було навчитися
ефективно ним управляти і, звичайно,
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

інвестувати в розвиток.
Це не «швидкі гроші» - це
складні виробничі цикли
і планування, це природні
фактори і ринкові ризики.
Але ми стали інвестувати
зароблені гроші в перші
агрофірми та заводи. І
крок за кроком вчилися і
вдосконалювалися в усіх
напрямках: в рослинництві,
тваринництві, цукроварінні.
Шість
з
наших
теперішніх восьми цукрових
заводів ми придбали на стадії руйнації,
однак відновили їх, модернізували,
збільшили потужності. Завдяки цьому
постійному вдосконаленню «Астарта»
стала лідером української галузі
цукроваріння. Щонайменше кожна
четверта ложка цукру, яку українець
додає в чай або каву, вироблена на
заводах «Астарти». Минулого року
Україна увійшла до першої п’ятірки
світових експортерів білого цукру, а
наша компанія забезпечила близько 30%
від загального експорту.
Окрім цукру, «Астарта» є крупним
експортером зернових і технічних
культур, соєвого шроту і олії. Зрозуміло,
що ці контракти приносять нашій країні
вкрай необхідні валютні надходження,
сприяють
її
макроекономічній
стабільності. Наразі «Астарта» одна з
небагатьох в Україні аграрних компаній,
яка не просто «твердо стоїть на ногах», а
й активно розвивається. Ми інвестуємо
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у виробничі активи, в IT-технології
для
агробізнесу,
у
будівництво
інфраструктури для зберігання нашої
продукції і продукції наших партнерів.
Більше 600 млн доларів наших інвестицій,
що були залучені за два з половиною
десятиріччя, сьогодні працюють у
вигляді господарств та ферм у восьми
областях, восьми цукрових заводів,
новозбудованого
соєпереробного
заводу і біоенергетичного комплексу,
чотирьох
сучасних
потужних
елеваторів, сотень одиниць транспорту
та сільськогосподарської техніки.
Та головне, ми інвестуємо в
професійний розвиток співробітників.
Ми радіємо, що за останні десятиріччя
наші
механізатори,
інженери,
агрономи опанували найсучасніші
технології і техніку. За рівнем своєї
професійної підготовки і освіти,
постійному підвищенню яких компанія
всебічно сприяє, «астартівці» в тренді
українського і світового агробізнесу.
Це не є приводом для заспокоєння,
і постійне вдосконалення має стати
нашим пріоритетом на наступні роки.
Ще одним з наших незмінних
пріоритетів є соціальна роль «Астарти»:
наше сприяння розвитку громад
та інфраструктури сіл, підтримка
медицини і освіти. За останні
десятиріччя ми інвестували у ці
програми сотні мільйонів гривень.
Кожного дня потрібно пам’ятати: те,

наскільки успішно та ефективно ми
ведемо свій бізнес, впливає на добробут
близько 50 тисяч наших співробітників
та членів їхніх сімей, понад 70 тисяч
пайовиків, декількох сотень партнерів
і
постачальників.
«Прозорість»
«Астарти» та її прихильність до
сучасних
європейських
підходів
ведення бізнесу є взірцем для багатьох
компаній в нашій країні. Щорічно
компанія сплачує сотні мільйонів
гривень податків, які, в тому числі,
йдуть на зміцнення обороноздатності
і соціально-економічне забезпечення
нашої держави.
Кажуть, куди дивишся, там і
опинишся. Ми дивимося на наступні
25 років і бачимо там високорозвинену
українську економіку, прибутковий
hi-tech агросектор і заможні села, де є
всі необхідні умови для комфортного
життя, розвитку та самореалізації.
Заради такого майбутнього, в якому
житимуть наші діти, ми і працюємо.
Цьогорічний лозунг «Астарти» - «До
ефективності через партнерство».
Партнерство як готовність взаємодіяти
і довіряти.
Неможливо бути лідером чи
експертом у всьому. Зате команда лідерів,
професіоналів, які доповнюють один
одного і знаходять спільні рішення –
здатна на визначні досягнення. Я вірю,
що наша команда саме така.
Джерело: astartakiev.com

Імпорт та експорт цукру в Україні за лютий 2018 року

Згідно з аналізом даних Державної 1 701) становить 40607 тонн, що на
фіскальної служби України, за лютий 64% менше до лютого 2017р. (лютий
2018 року, експорт цукру (код ТН ЗЕД 2017 р. – 113,2 тис. тонн) на суму $15401
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
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тис. За січень-лютий 2018 року експорт
цукру становить 116969 тонн (у січнілютому 2017 р. – 178,4 тис. тонн) на суму
$49763 тис., а з початку 2017/18 МР –
290,67 тис. тонн (у 2016/17 МР – 523
тис. тонн). Найбільшими імпортерами
українського цукру від усього експорту
в січні-лютому виступили: Туреччина
(23,75%), Узбекистан (22,14%) і Лівія
(12,52%). Імпорт інших цукрів за січеньлютий поточного року (код ТН ЗЕД
1702) становить 4365 тонн, експорт 4714 тонн. Експорт меляси у 2018 році
становить 14003 тонн, з якого 87,47%
імпортувала Угорщина.
Основна
причина
зниження
експорту - низька світова ціна на цукор
(на 35% нижче минулого року). При
цьому загальне виробництво цукру в
Україні в поточному сезоні практично

суттєво не відрізнялося від минулого воно склало 2.14 млн. тонн, при цьому
за рахунок більш низьких залишків
цукру на початок нового сезону загальна
пропозиція цукру на ринку трохи
знизилося.
За попередніми оцінками всього
експорт цукру в поточному сезоні
повинен був скласти 350-500 тис. тонн
(в залежності від динаміки світових
цін). На сьогодні можна з упевненістю
говорити про те, що якщо світові ціни
не виростуть найближчим часом,
оцінка експорту зменшиться до 350400 тис. тонн. При цьому значна
частина експорту була реалізована за
форвардними контрактами, укладеними
ще в минулому сезоні за вищими
(порівняно з поточними світовими)
цінами.

Динаміка українського експорту цукру у 2016/17 і 2017/18
маркетингових роках
Експорт цукру в Україні у 2016/17 МР та 2017/18 МР, тис. тонн
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Виробництво цукрових буряків в Україні у 2017 році
(остаточні дані Державної служби статистики України)
Сільськогосподарські
підприємства

урожайність,
ц з 1 га
зібраної площі

294,1 1422,72 484,1

19,5

65,44

335,5

Вінницька

57,6

283,42 492,3

52,5

263,45 502,3

5,1

19.97

389,5

Волинська

14,0

62,05

441,7

9,3

49,25

529,5

4,7

12,8

269,7

Дніпропетровська

1,1

5,50

497,1

1,1

5,51

497,1

–

–

–

Житомирська

13,5

72,96

541,3

13,0

71,27

551,0

0,5

1,69

310,4

Івано-Франківська

1,0

7,30

731,1

0,8

6,85

807,2

0,2

0,45

300,0

Київська

21,5

104,90 488,5

20,5

102,18 497,9

1,0

2,72

286,0

Кіровоградська

15,2

58,62

386,7

15,1

58,42

387,0

0,1

0,2

329,3

Львівська

15,7

80,92

515,2

15,5

80,09

517,2

0,2

0,83

375,0

Миколаївська

2,3

9,57

423,2

2,3

9,57

423,2

–

–

–

Полтавська

35,5

144,57 407,7

33,9

138,27 408,5

1,6

6.31

391,3

Рівненська

14,3

64,26

448,8

12,9

58,64

453,1

1,4

5,62

408,4

Сумська

6,3

25,22

402,4

5,8

23,94

416,0

0,5

1,28

250,0

Тернопільська

30,0

173,67 579,6

28,3

168,12 594,9

1,7

5,55

326,4

Харківська

23,7

85,04

357,6

22,8

81,71

357,6

0,9

3,34

358,7

Хмельницька

35,9

198,25 554,3

35,2

195,87 558,0

0,7

2,38

359,2

Черкаська

16,7

67,38

403,2

16,5

66,6

403,5

0,2

0,78

383,0

Чернігівська

6,3

26,93

430,9

6,0

26,04

437,3

0,3

0,89

301,6
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урожайність,
ц з 1 га
зібраної площі

313,6 1488,16 474,9

обсяг
виробництва,
тис. ц

Україна

обсяг
виробництва,
тис. тонн
урожай
ність,
ц з 1 га
зібраної площі

обсяг
виробництва,
тис. ц

Господарства
населення
площа зібрана,
тис. га

площа зібрана,
тис. га

площа зібрана,
тис. га

Господарства усіх
категорій
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Динаміка уточнених посівних площ та площ до збирання,
виробництва і урожайності цукрових буряків в Україні
у 2017 році
Сільськогосподарські
підприємства
2017р. у % до
2017р. у % до
2017
р.
2016 р.
2016 р.
Динаміка:
уточнених посівних площ (тис. га)
108,1
296,6
109,2
зібраних площ (тис. га)
107,7
294,1
108,8
виробництва (тис. тонн)
106,2
1422,72
106,6
урожайності (ц/га)
98,6
484,1
98,0

Господарства усіх категорій
2017 р.

316,1
313,6
1488,16
474,9

Господарства
населення
2017 у % до
2017 р.
2016 р.

19,5

94,0

19,5

94,0

6543,7

98,8

335,5

105,1

Джерело: ukrstat.gov.ua
ED&F Man переходить з цукровиробництва на бобові

ED&F Man тимчасово зупиняє
виробництво цукру. Про це повідомляє
прес-служба компанії.
Цукрове виробництво ED&F Man
в Україні включає в себе Засільський
цукровий
завод
(Миколаївська
область) потужністю 6 тис. тонн
цукрових буряків на добу та 14 тис. га
сільськогосподарських земель.
Враховуючи
передбачуваний
надлишок цукру в короткостроковій
перспективі,
компанія
вирішила
гнучко підійти до управління активами
агропромислового комплексу, завдяки
якому завод тимчасово зупинить
виробництво, а сільськогосподарський
підрозділ переорієнтується на більш
вигідні сьогодні ротаційні культури.
«Питання не в сировинній базі,
якихось
виробничих
моментах,
виключно - у вартості цукру. Світові
ціни не обіцяють нічого хорошого,
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позитивних зрушень найближчим часом
ми не бачимо. Але, постійно стежимо за
ринком і, коли цукрові прогнози вкажуть
на посилення місцевого ринку, ми
повернемося до вирощування цукрових
буряків та відновимо роботу цукрового
заводу», — зазначив регіональний
менеджер ED&F Man Ukraine Ігор
Бучацький.
За його словами, рентабельність
цукрового виробництва компанія бачить
в ціні хоча б $400 за тонну, а зараз вона $360 за тонну.
«Відповідно ми не будемо сіяти
цукрові буряки, змістимся в бік
зернових, бобових. Також шукаємо себе
в нішевих культурах. Розширюємо площі
під нутом, будемо сіяти сочевицю», підсумував він.
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Хмельниччина збільшила виробництво цукру на 20 %

У 2017 році агроформування всіх
форм власності засіяли цукровими
буряками 37,8 тис. га. Найбільші площі
під цю культуру відвели у Красилівському
районі - 7316 га, Волочиському –
6073
га,
Теофіпольському
481
га,
Хмельницькому 3180
га,
Шепетівському – 3168
га,
Старокостянтинівському - 2667 га.
«Аграрії минулоріч викопали майже
2 млн. тонн цукрових буряків, що на
400 тис. тонн більше, ніж у 2016 році.
Середня
урожайність
перевищила
показники 2016 року і становила 554
ц/га. Варто зазначити, що середній
урожай в області перевищив і середню
урожайність по Україні загалом на 120
центрів з га», – сказав голова обласної
адміністрації Олександр Корнійчук.
У 2017 році в сезоні цукроваріння
працювало 5 цукрових заводів, це ПрАТ
”Теофіпольський цукровий завод”, ПрАТ
”Шепетівський цукровий комбінат”,
ПАТ “Красилівський цукровий завод”,
ТОВ “Наркевицький цукровий завод”,

ТОВ
“Старокостянтинівцукор”.
Підприємства виробили майже 270 тис.
тонн цукру, що повністю забезпечило
потреби населення області у цьому
продукті.
«Внутрішня потреба області в
цукрі становить 96 тис. тонн. Завдяки
старанням
кожного
аграрника
виробництво
цукру
в
області
збільшилось на 20 %.», – зазначив він.
Збільшення обсягу виробництва
позитивно вплинуло на ринок, в
результаті чого, роздрібна ціна на
цукор знизилась більш, як на 35%.
Оптово–відпускна ціна з початку сезону
цукроваріння зменшилася з 14,5 грн./
кг до 10,5 грн./кг, а це 4 грн. на одному
кілограмі.
Згідно
попередньої
структури
посівних площ на 2018 рік, в
агроформуваннях області прогнозують
обсяги вирощування цукрових буряків
на рівні 2017 року, а саме 37 тис. га.
Джерело: adm-km.gov.ua

На Волині виготовили найбільше цукру за історію
незалежності

У 2017 році на Волині виготовили
рекордну кількість цукру за всю історію
незалежності України.
Про це йшлося у понеділок, 26
березня, під час оперативної наради в
ОДА.
За словами директора Департаменту
агропромислового
розвитку
Юрія
Горбенка, цьогоріч в області мають змогу
збільшити посіви цукрових буряків,
оскільки у 2017 році запрацював третій
із чотирьох заводів – «Агро-ЕкспресСервіс».
«На модернізованому заводі вже за
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перший рік виробили понад 60 тисяч
тонн цукру. Завдяки цьому, за цей
сезон Волинь виготовила 160 тисяч
тон цукру. Це найбільше за всю історію
незалежності», - розповів чиновник.
Він додав, що Горохівський завод
проводитиме обробку цукрових буряків
лише у вересні.
Окрім того, ці послуги надаватиме
Гнідавський цукровий завод, має
хороший потенціал компанія групи
«Пан курчак», яка готова дати на посівну
кампанію необхідну техніку.
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Крижопільський цукровий завод модернізував силоси
для зберігання цукру

Погорілий Анатолій Петрович головний інженер ПрАТ «ПК «Поділля»
(Крижопільський цукровий завод)
Крижопільський цукровий завод
(Вінницька область) реалізував проект
осушення повітря для вентиляції
силосів зі зберігання цукру.
Це перший подібний проект,
реалізований
на
українському
цукровому заводі.
За словами головного інженера
заводу Анатолія Погорілого, для
забезпечення належного зберігання
цукру належна вологість повітря у
сховищі є необхідністю.
«Цукор любить прохолоду й сухість.
Хоча він не такий гігроскопічний, як
сіль, проте активно вбирає вологу з
повітря й через це миттєво береться
грудками», – зауважив він.
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Анатолій
Погорілий
додав, що якщо цукор
набирає вологу в силосі, то
це проблема промислового
масштабу.
Проект з осушування
повітря для вентиляції
силосів, у його межах
модернізовано
старі
бетонні силоси, обробивши
поверхні й здійснивши їх
теплоізоляцію.
Також
на
заводі
змонтовано три осушувачі повітря
для кожного із силосів, і четвертий
такий самий осушувач працює на
осушування підсилосної галереї.
Проведені
спеціалістами
випробування
встановили,
що
кожний з осушувачів за температури
довколишнього
середовища
трохи
більше як 10 °С щогодини забирає із
повітря вологістю 66% 40-50 л води,
доводячи вміст вологи в ньому до 5-10%.
Наразі на підприємстві тривають
налаштування
для
переведення
осушувачів на роботу в автоматичному
режимі. Вони вмикатимуться тоді,
коли встановлені в силосах гігростати
зафіксують перевищення граничних
показників вологості, й вимикатимуться
після їх зниження до припустимих
значень.
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