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Кормовиробництво

Інформація надана компанією «Сій Добро»

Реалізуємо ваші ідеї «під ключ»!

На початок жнив ціна на зернові 
шокує. Та й взагалі, за прогно-
зами експертів, вийти на до- 

воєнний рівень вартості буде нереаль-
но. Тому фермери шукають шляхи, яким 
чином збільшити дохідність врожаю. 
Один з таких варіантів є переробка.

Україна могла б наповнювати бю-
джет коштами, створювати нові робочі 
місця, експортувати на десятки, а з ча-
сом - і сотні мільярдів євро продукти 
харчування та розвивати власну еко-
номіку. Натомість наша країна продає 
сировину замість готових товарів і по-
тім знову купує готові товари з інших 
країн, товари, вироблені з нашої, укра-
їнської сировини. Це замкнене коло 
необхідно розірвати.

За 30 років існування держави 
практично не відбулося жодних змін 
для глибокої переробки зернових 
культур у продукцію з високою дода-
ною вартістю.

Саме такі товари на зовнішньому та 
внутрішньому ринках мають вагомий 
економічний ефект для країни-вироб-
ника. Така формула виробництва пра-
цює у розвинених державах з потуж-
ною економікою.

Яскравий приклад — досвід олій-
но-жирової промисловості. Після за-
провадження мита на експорт насіння 
соняшнику, яке лобіювали переробни-
ки, ця галузь стрімко пішла вгору. Укра-
їна є номером один у світі з експорту 
соняшникової олії, а не соняшниково-
го насіння.

У нашій ситуації необхідно мислити 
стратегічно, адже війна обов’язково 
закінчиться. Урожайність зростатиме в 
Україні з огляду на технології. Це озна-
чає, що навантаження на логістику 
буде ще сильніше. Ще до війни був де-
фіцит логістичної інфраструктури кож-
ного року щодо експорту зерна. Ситу-
ація з блокуванням портів підтвердила 
цей факт, отже рухатися потрібно у но-
вому напрямку. Продукція з високою 
доданою вартістю менша об’ємом в 2-3 
рази і більше, це істотно полегшує умо-
ви транспортування та зберігання.

Хоча відкриття нових переробних 
заводів потребує часу та фінансів, які 
нині є більш ніж обмежені. У майбут-

ньому це дасть хороший результат, 
адже той, хто працює в переробці, буде 
конкурентніший від просто продавця 
зерна.  Тому на початковому етапі по-
трібні надійні та перевірені партнери, 
які допоможуть вам створити проєкти 
відповідно вашим потребам та можли-
востям.

Виробництво кормів для тваринни-
цтва та птахівництва – це один із варі-
антів отримати продукцію з доданою 
вартістю, завдяки якому можна зробити 
комбікорм економічно вигідним та по-
кращити його якість для власної ферми, 
а також продати дорожче зернові.

Компанія «Бушхофф» за довгі ро-
ки свого існування стала справжнім 
технологічним лідером у виробництві 
та реалізації проєктів комбікормових 
заводів та зернової техніки. Завдяки 
досвіду і нестримній інвестиційній си-
лі успішно вдалося об’єднати високі 
вимоги клієнтів і можливості сучасно-
го сільського господарства. Компанія 
«Бушхофф» має понад сторічний до-
свід в Європі і вже більше 25 реалізо-
ваних проєктів в Україні.

Наша команда славиться своїми 
фахівцями, які мають високий рівень 
організації та професійної підготовки 
та готові надавати технічну підтримку 
24/7. Адже безперебійне та система-
тичне обслуговування відіграє важливу 
роль в ефективній роботі обладнання.

Як втілюються в реальність 
успішні проєкти, давайте розбере-
мось детально.

Ефективність та швидкість подаль-
шого будівництва буде залежати від 
комплексних рішень та можливості ін-
дивідуального підходу в проєктуванні і 

плануванні майбутнього заводу. Адап-
тований під умови підприємства об’єкт 
буде підвищувати продуктивність гос-
подарства і приноситиме додатковий 
дохід. При плануванні потужностей 
можливим є варіант зводити нове при-
міщення  чи реконструювати наявне. 
Обидва мають як плюси, так і недоліки:

 • Будівництво «з нуля» дозволяє 
раціонально спланувати комбікор-
мовий завод, урахувати розши-
рення його, наприклад, системою 
грануляції або передбачити склад.

 • Реконструкція потужностей суттєво 
спрощує отримання дозволів на 
експлуатацію. У такому разі облад-
нання підбирається під наявні ха-
рактеристики будівлі.
Яким би не був вибір, є готові рі-

шення як на випадок реконструкції, 
так і будівництва нового заводу.

Технологічну частину проєктів 
розробляють наші експерти разом з 
компетентними консультантами заво-
ду-виробника. Завдяки сучасним 3D 
технологіям є можливість ураховувати 
всі побажання клієнта і європейські 
норми.

Основні етапи будівництва – це:
 • збір даних для планування проєкту 

(приміщення, особливості розта-
шування на території, наявність 
сировинної бази, кількість тварин, 
основи рецептур годування);

 • робота з планування розміщення і 
підбору необхідного обладнання;

 • узгодження технологічної докумен-
тації;

 • підписання контракту, обговорення 
умов оплати;

 • виробництво обладнання на заводі, 
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комплектація замовлення, поставка;
 • монтажні роботи;
 • введення в експлуатацію.

Правильний підбір оснащення, без-
сумнівно, призведе до швидкої окуп-
ності проєкту.

Якщо говорити про терміни мон-
тажних робіт, зауважимо, що комбі-
кормовий завод і супутнє обладнання 
- це частини своєрідного конструкто-
ра, які компанія підлаштовує під по-
треби господарства, тому у залежності 
від того, якої величини буде завод, час 
від підписання договору до введення 
в експлуатацію може зайняти від 4 до 
6 місяців.

Після того, як завод змонтовано, 
розпочинаються пусконалагоджуваль-
ні роботи. Цей процес, разом з навчан-
ням оператора, займає лише декілька 
днів. Ще 12 місяців після введення в 
експлуатацію завод знаходиться на га-
рантійному обслуговуванні. Сервісна 
команда регулярно здійснює контроль 
технічного стану, проводить необхід-
ні профілактичні заходи. Окрім цього, 
обов’язково здійснюється автоматич-
ний контроль справності установки 

через Інтернет. Незначні сервісні не-
поладки можна виправити напряму з 
заводу-виробника у Німеччині. Такий 
підхід дає змогу своєчасно виявити 
будь-який збій ще до того, як він впли-
не на роботу установки.

Досвід сервісної команди підтвер-
джує, що вчасно проведена діагнос-
тика, може попередити виникнення 
навіть найскладніших неполадок та 
швидко і якісно усунути їх. Роботи з 
технічного обслуговування прово-
дяться в обов’язковому порядку з пев-
ною періодичністю. Ремонтні роботи, 
в свою чергу, виконуються за необхід-
ності в залежності від технічного стану 
обладнання.

Сервісне обслуговування включає: 
дефектування об’єкта, змащування 
основних робочих вузлів і механізмів, 
заміну запасних частин, комп’ютерну 
діагностику, додаткове навчання опе-
раторів. Всі необхідні запасні частини 
ми зберігаємо на складі в Україні, тому 
в короткі терміни вирішуємо будь-які 
проблеми. Наші фахівці працюють за 
принципом створення довгостроко-
вих партнерських відносин.

Ми постійно працюємо над тим, 
щоб сільське господарство по-всьому 
світу обмінювалося досвідом, а також 
ставало сприятливим для подальших 
інвестицій і зростання. Компанія «Буш-
хофф» докладає максимум зусиль, щоб 
завдяки інноваційним рішенням підви-
щувалася ефективність виробництва 
української сільськогосподарської 
продукції і її конкурентоспроможність 
на європейських ринках.

Війна в Україні поставила під загро-
зу всю світову продовольчу безпеку. 
Складний ланцюг постачання пошко-
джено настільки, що кожна країна у 
світі прямо чи опосередковано відчує 
на собі її вплив, адже Україна була і 
буде одним з найбільших експортерів 
агропродукції у світі.

Впровадження провідних техноло-
гій в галузі переробки сільгоспродукції 
дає можливість виготовляти продук-
цію з доданою вартістю, що стимулює 
виробників виходити на зовнішні рин-
ки збуту, тим самим піднімати еконо-
міку країні та показувати, що Україна 
– це потужний виробник якісних та уні-
кальних агротоварів.  
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