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Особливості зберігання бульб 

насіннєвої картоплі

Зберігання насіннєвого матеріалу картоплі від осіннього збору до весняної
пори – це важливий і відповідальний виробничий етап, на який впливають такі
основні фактори зовнішнього середовища як: температура, вологість,
концентрація кисню і вуглекислого газу, світло та інше.

Після збирання урожаю картоплі, бульби необхідно витримати протягом двох
тижнів у невеликих кагатах ємністю до 5 т, бажано при температурі не нижче
15°С, прикриваючи його соломою. Цей період ще називають лікувальним. Під час
нього шкірка у картоплі твердне та озеленюється (накопичується соланін), такі
бульби краще зберігаються, менше пошкоджуються хворобами та шкідниками.
Після проходження лікувального періоду насіннєвий матеріал сортують,
видаляючи хвору та механічно пошкоджену.

Насіннєву картоплю зберігають у спеціалізованих сховищах, які обладнані
відповідними системами вентиляції і обігріву.

Перед закладкою картоплі на зберігання в складі обов’язково потрібно
провести дезінфекцію. Для зменшення ризиків появи фомозного або фузаріозного
ураження бульб в сховищі, перед закладанням насіння на зберігання його
протруюють фунгіцидом. Цей агрозахід дає можливість якісніше зберегти
посадковий матеріал. Протягом перших 25-30 днів картоплю у складі зберігають
при температурі 12-15°С, а потім поступово її знижують до 2-4°С і підтримують її
на такому рівні до весни. Будь-яке відхилення температури зберігання від
оптимальної негативно впливає на схожість і врожайність картоплі. Оптимальна
відносна вологість повітря в картоплесховищах має становити 90-95%. Також
шкідливо впливає на життєздатність бульб незбалансований вміст газів. Бажано
щоб вміст вуглекислого газу в сховищі становив не більше 5%, а кисню не менше
16%.

Існує декілька способів зберігання насіннєвої картоплі в сховищах: в мішках,
у ящиках, у контейнерах і насипом.

При зберіганні насипом раціональніше використовується площа сховища, але
немає проходів та проїздів, значно збільшуються втрати під час зберігання,
внаслідок поганого проходження повітря у верхні шари насипу.

Більш зручним і практичним способом зберігання – є зберігання картоплі в
тарі. При такому способі є можливість механізувати вивантаження і навантаження
картоплі, а також поліпшити зручність зберігання і перевезення бульб. При
зберіганні насіннєвої картоплі в контейнерах втрати менші, якість бульб
знижується не так сильно в порівнянні із зберіганням насипом. Важливо
розміщати тару з насіннєвим матеріалом в складі таким чином, щоб при цьому
була гарна циркуляція повітря.
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Джерело: www.shuvar.com

Відразу після надходження посадкового матеріалу в склад розпочинають
активне вентилювання, щоб просушити поверхню бульб і видалити залишки
вологи. Слід зазначити, що для правильного зберігання вентиляція є ключовим
фактором, так як вона впливає на температуру, вологість та склад повітря.

В разі гарної якості бульб після зимового зберігання та відсутності
проростання за 10-15 днів до завершення зберігання температуру в сховищі
поступово піднімають до 8-10°С, щоб вивести посадковий матеріал картоплі зі
стану спокою та дати їй можливість прорости. Якщо на бульбах є великі
паростки, то їх краще видалити під час сортування.

Процес зберігання такий же важливий для отримання якісного посадкового
матеріалу, як і процес вирощування. Тому йому слід приділяти максимум уваги.

Джерело: www.consumer.gov.ua

Організатори події: ОРСП «Шувар» та Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК)

Подія буде проходити, за підтримки Департаменту агропромислового комплексу

Львівської ОДА.

Місце проведення: ОРСП «Шувар», вул. Хуторівка, 4-Б, початок в 09.40 год.

Для участі в події, будь ласка, зареєструйтесь за посиланням: https://goo.gl/iERwzq
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Як перейти на сталий розвиток 

у сільському господарстві

Як поєднати прагнення до максимального прибутку з інтересами спільнот і
збереженням довкілля та забезпечити стійкість свого бізнесу в майбутньому.
Про це власний погляд інформаційному ресурсу landlord.ua представив
Санджей Сетхі, директор з питань сталого розвитку Phoenix Group, ОАЕ.

Зараз досить небагато людей, зокрема і представників аграрної галузі,
розуміють, що означає сталий розвиток сільського господарства. Це новий термін,
а сталий розвиток аграрної та продовольчої сфери – новий глобальний тренд.
Кінцевий варіант визначення цього поняття ще залишається справою майбутнього.
Під сталим розвитком ми розуміємо поєднання трьох платформ, трьох щаблів:
доходу, людей і планети.

Так, будь-який бізнес націлений на отримання прибутку. Під планетою
мається на увазі навколишнє середовище. І йдеться про людей, які працюють на
вас, людей, що не є частиною вашої компанії, але можуть бути постачальниками та
клієнтами, людей, які передали вам землю в оренду чи лізинг, це можуть бути
спільноти, ферми, школи, лікарні тощо.

Будь-який бізнес, який отримує дохід, але не враховує двох інших факторів, не
може вважатися сталим. Наведу простий приклад – що трапиться, якщо я куплю
кілограм винограду та з’їм його сам, не поділюся з родиною? Це дрібниця, але мої
рідні перестануть мені посміхатися і гірше буде тільки мені самому. Тобто у житті
ми робимо багато для сталості, але не визначаємо це як термін.

Якщо завтра наші покупці будуть занепокоєні, що у Чорноморському регіоні
зростає рівень онкологічних захворювань, і хвилюватимуться, що тут перевищений
рівень пестицидів, то ми будемо закуповувати для них зерно в іншому місці.
Є термін MRL (maximum residue limit) – максимальний рівень залишку. Він
показує, яка кількість хімічних речовин, що використовують аграрії, потрапляє на
стіл у складі готових продуктів.

В Україні ми обробляємо 22 га землі в Одеській області, і я знаю, як важко
змінити свідомість фермерів і переконати їх використовувати менше пестицидів.
Нам кажуть: «Це погіршить нашу врожайність і вплине на дохід підприємства».
Але ж дослідження доводять: якщо не використовувати агрохімію останні 22 дні,
це не вплине на врожайність. Наприклад, у В’єтнамі дотримуються цього правила,
мають нормальні показники MRL, а ми отримуємо звідти якісну продукцію, за яку
пропонують гарну ціну.

Таким чином ми вже поєднали дві платформи — отримання доходу і людей,
споживачів.
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Джерело: www.landlord.ua

Можна піти далі – наприклад, якщо я буду використовувати для поливу
питну воду, якої не буде більше ні в кого в регіоні? Я можу мати на це юридичне
право, але чи буду я мати право соціальне? Адже я повинен враховувати інтереси
спільноти, що живе у місцевості. Це мої робітники і мої споживачі. І це вже
напряму пов’язане з питанням дбайливого ставлення до довкілля, як і
використання пестицидів. Ми всі бажаємо споживати якісні продукти, мати
якісну питну воду і жити в якісному середовищі. Так ми виходимо на третій
рівень – планету, збереження середовища у глобальному розумінні.

Прагнути до сталого розвитку – означає вчитися правильному землеробству,
оптимальній організації ланцюга постачання та переробки. Закуповувати
продукцію тільки у компаній, які підтримали принципи сталого розвитку,
формувати робочі місця, не вирубувати ліси, раціонально використовувати водні
ресурси. Таким чином можна зберегти своє майбутнє. Адже ми хочемо бути
впевнені, що через п’ять, 10 чи 15 років зможемо і далі працювати, користуватися
родючими землями, мати фахових робітників і отримувати дохід. Тому наш
слоган мусить бути таким: «живи сам і дай жити іншим».

Джерело: www.stryiorganicfest.info


