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SANDĖLIUOJAMŲ GRŪDŲ APSAUGA

Kokia UAB „PELIAS“ paruoštos informacijos paskirtis?

Sveikos maistinės žaliavos ir produkcija be kenkėjų – tai tik minimalūs reikalavimui maistui kurį kasdien 
valgome. Siekiant kontroliuoti maisto gamybos procesus nuo ūkio iki stalo, maisto saugos ir kokybės 
standartams keliami vis didesni reikalavimai.

Teikiant kenkėjų kontrolės paslaugas, UAB „PELIAS“ misija ir pareiga – Lietuvos grūdų augintojams, 
saugotojams, pardavėjams ir pirkėjams perteikti savo turimas žinias, įgytas įvairiuose tarptautiniuose 
seminaruose ir mokymuose, be to, šalies ir pasaulio rinkoms tiekiant Lietuvoje išaugintus aukščiausios 
kokybės, tinkamai išsaugotus ir grūdiniais kenkėjais neužkrėstus grūdus bei jų produktus, suteikti 
galimybę sutaupyti pinigų ir laiko.

Grūdiniai kenkėjai dauginasi itin greitai. Pavyzdžiui, esant 20-25oC temperatūrai, per du mėnesius kviečių 
masėje esantis ryžinių straubliukų kiekis padidėja nuo 15 iki 45 kartų. Tarkim, jei  1 kilograme iš 1000 
tonų kviečių grūdų yra 16 vabalų, tuomet jie jau išgraužė 5 tonas endospermo . Perdirbant tokius grūdus 
miltų išeiga sumažės  6 tonomis. Ir tai dar ne viskas. Tokio laipsnio grūdų užkratas yra nuodingas, todėl 
jų vartoti maisto tikslams nebegalima. Jei mes, kasdien valgytume iš tokių grūdų iškeptą duoną,  tuomet 
kasdien save iš lėto nuodytume.

Padauginkite prarastų grūdų ir miltų kiekius iš kainos ir palyginkite su dezinsekcijos kaina. Kol svarstote 
ar verta išlaidauti grūdų apsaugai, kenkėjai toliau ramiai graužia grūdus ir didina jūsų nuostolius.

Paradoksas ir problema ta, kad dauguma specialistų ir grūdų saugyklų vadovų tai pripažįsta, tačiau 
dažniausiai priima klaidingus sprendimus sutaupydami dezinsekcijos sąskaita ar neturėdami pakankamai  
žinių apie galimas prevencijos priemones.

UAB „PELIAS“  gidas praktikams  suteiks teorinių žinių ir praktinių galimybių kaip išsaugoti nepažeistus 
grūdus ilgą laiką įvairaus tipo sandeliuose.

Grūdinių kenkėjų dauginimasis

Kenkėjas Kiekis Temperatūra Laikas Kiekis Nuostoliai

Straubliukas 
(Sitophilus) 16 vnt./tonai 20-25oC 2 mėn. 500-700 vnt. -5 tonos

Užkrėsti grūdai metalinėje saugykloje
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Grūdinių kenkėjų keliamos problemos

Saugant grūdus ir jų produktus kyla rizika, kad jiems kenks kelios dešimtys vabzdžių ir erkių rūšių. 
Saugyklose dažniausiai aptinkama iki 2 dešimčių kenkėjų rūšių.

Vabzdžių (ypatingai priklausančių pirmai grupei) pažeistame grūde lieka tik maža dalis endospermo. 
Išgraužta dalis endospermo užpildoma vabzdžių išnaromis, ekskrementais ir šlapalu. Dėl grūde įvykusių 
cheminės sudėties ir biologinio aktyvumo pokyčių, grūdas netenka masės, dygimo energijos ir tampa 
netinkamas malimui. 

Tyrimais nustatyta, kad kenkėjų užterštais ir pažeistais grūdais maitinant bandomąsias žiurkes, jų 
organizmuose sumažėjo eritrocitų ir hemoglobino kiekiai, o kraujagyslės tapo pralaidžios. Papildomai jų 
kepenyse, inkstuose ir žarnyne buvo nustatyti parenchimos (t.y. audinių ląstelių) pakitimai. Tai reiškia, kad 
kenkėjais užkrėsti grūdai tapo nuodingais ir pavojingais sveikatai.

Nuo „ūkio iki stalo“ – žaliavų gabenimas,
sandėliavimas, perdirbimas, paskirstymas

Kenkėjai gali sukelti problemų visoje grandinėje.
Nuo ūkio iki stalo

Grūdinės kultūros
ir kiti maisto produktai

Ūkių sandėliai

Terminalų keltuvai

Terminalų elevatoriai

Eksportas

Vartotojas

Malūnai

Gabenimas

Perdirbimas ir
paskirstymas 

Gabenimas

Ūkiai

Grūdai patenka
į sandėlį 
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SANDĖLIUOJAMŲ GRŪDŲ APSAUGA

Kenkėjų nustatymas

Pagal gyvenimo būdą galima išskirti dvi vabzdžių grupes. Pirmajai grupei priklauso tie, kurie pilnai arba 
dalinai vystosi grūde. Jie sukelia paslėptąją užkrato formą, kuri nuo paprastos užkrato formos skiriasi tuo, 
kad kenkėjas vystosi grūdų masėje.

Pirmąją grupę sudaro patys pavojingiausi varpinių kultūrų kenkėjai.

                                                           

Antrajai grupei priskiriami vabzdžiai vystosi grūdų masėje arba saugomo produkto paviršiuje. Šiai grupei 
priklauso visos likusios, sandėliuose besivystančių kenkėjų, rūšys. 

Trečiąją grupę sudaro likę kenkėjai.

Grūdinis skaptukas
(Rhizopertha dominica F.)

Aruodinis straubliukas
(Sitophilus granarius L. )

Ryžinis straubliukas
(Sitophilus oryzae L.)

Grūdinė kandis
(Sitotroga cerealella Oliv.) 

Surinaminis aruodvabalis
(Oryzaephilus surinamensis)

Mažasis tamsusis milčius
(Tribolium confusum)

Miltėdis
(Telmatosepus spp.)

Mauritaninis milčius
(Tenebroides mauritanicus)

Kakavinis ugniukas
(Ephestia elutella)

Miltinė erkė
(Acarus Siro)

Paprastasis vorvabalis
(Ptinus spp.)

Didysis milčius
(Tenebrio molitor L.)
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Integruotos kenkėjų kontrolės pagrindai ruošiant sandėlius
 

Pastatų fizinė būklė

•	 Pastatuose turi būti išvalyti produkcijos likučiai;

•	 Pastatuose negali kauptis drėgmė;

•	 Sienose ir grindyse turi būti pašalinti įtrūkimai;

•	 Teritorija aplink pastatus turi būti tvarkinga;

Pastatų sanitarinė būklė

•	 Grūdų sandėlio sienos, grindys bei visi horizontalūs paviršiai turi būti nusiurbti ir nuvalyti;

•	 Visi patalpose esantys įrenginiai turi būti išvalyti – juose negali būti likę jokių produkcijos likučių;

•	 Sandėliai turi būti sandarūs, apsaugoti nuo graužikų, paukščių ir kitų kenkėjų;

•	 Sandėliuose turi būti atlikta dezinsekcija;

Stebėsena

•	 Sandėlių aruoduose ir pagalbinėse patalpose išdėliokite grūdiniams kenkėjams skirtas gaudykles;

•	 Paskirkite asmenį, kuris kartą per savaitę patikrintų gaudykles;

•	 Stebėsenos įrašus saugokite iki dezinsekcijos darbų;

Tuščių sandėlių cheminė kontrolė     

Dezinsekciją atliekant šlapiuoju būdų, ant paviršių, 
didesniais kaip 100 mikronų lašais, paskleidžiamas 
darbinis mišinys (t.y. insekticidas, sumaišytas su 
vandeniu). 

Aerozolinė dezinsekcija – tai patalpos apruošimas rūko 
generatoriais, paskleidžiant į 20-30 mikronų lašelius 
išskaidytą insekticidą. Šio metodo veiksmingumą itin 
sumažina patalpų dulkėtumas, dėl to dažniausiai šis 
metodas yra naudojamas kartu su šlapia dezinsekcija;

Fumigacija – tai grūdinių kenkėjų naikinimas fosfido 
(PH3) dujomis. Privalomas patalpų sandarumas.

                                   

Grūdinė kandis
(Sitotroga cerealella Oliv.) 

Miltėdis
(Telmatosepus spp.)

Tušti sandėliai

Kenkėjai praėjusiai metais

Sandėlių išvalymas

Lipnių gaudyklių naudojimas

Kenkėjų nustaymas

Grūdų sandėliavimas

Biologinė grūdų kontrolė

Grūdų saugyklų įvertinimas

Taip

Patalpų dezinsekcija

Ne

Patalpų stebėjimas

Grūdai sandėlyje

Kenkėjai
praėjusiai metaisTaip

Grūdų paruošimas
prieš sandėliavimą

Grūdų atvėsinimas
ir stebėjimas

Ne

Greitas grūdų
atvėsinimas

Kenkėjai grūduose

Kenkėjų identifikavimas
Atsiradimo priežastys

Fumigavimas arba
apruošimas insekticidu

Ne

Sandėliuojant

Taip

Grūdų stebėjimas

Taip Ne
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SANDĖLIUOJAMŲ GRŪDŲ APSAUGA

Biologinė grūdų  kontrolė ir jos tikslai

Biologinė sandėliuojamų grūdų kontrolė – tai procesas, kurio metu vykdoma sisteminga sandėliuojamų 
grūdų stebėsena, nepriklausomai nuo grūdų rūšies, sandėlio tipo ar sandėliuoti planuojamo laikotarpio.

Biologinės kontrolės tikslas –  išsaugoti sandėliuojamų grūdų kokybę, ją apsaugant nuo grūdinių kenkėjų 
atsiradimo ir jų išplitimo, taip sumažinant galimus kenkėjų nuostolius, išsaugant produkcijos kokybę bei 
vertę.

Biologinę kontrolę sudaro:

•	 Vabzdžių gaudyklių išdėstymas grūduose;

•	 Sistemingas grūdų temperatūros ir drėgmės matavimas;

•	 Pastovus mėginių ėmimas ir tyrimas tam skirtoje laboratorijoje;

•	 Rekomendacijų teikimas ir jų techninis įgyvendinimas.

Grūdų drėgnumo matuoklisTemperatūros matuoklisVabzdžių gaudyklės
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Grūdų vėsinimo ir vėdinimo sistemos įrengimas sandėliuose

Tinkama ventiliacija – tai viena svarbiausių grūdų laikymo sąlygų, užtikrinanti, kad nebus patirti nereikalingi 
ir nepageidaujami nuostoliai, nesiveis kenkėjai, o grūdai nebus paveikti pelėsio. UAB „PELIAS“ siūloma 
aktyvioji vėdinimo sistema gali būti įrengta tiek naujos, tiek senos statybos sandėliuose.

Šių sistemų gamybai naudojami lengvai montuojami, perforuoti stovai, vamzdžiai ir galingi antistatiniai 
ventiliatoriai.

Aktyvaus vėdinimo tikslai:

•	 Vėsinti grūdų sampylą. Dažniausiai 
vėsinama  iki 10°C, nes šioje 
temperatūroje nesidaugina grūdiniai 
kenkėjai;

•	 Sumažinti grūdų drėgnumą;

•	 Pašalinti grūdų kaitimą;

•	 Vėdinimu pagreitinti grūdų brendimą 
po pjūties;

•	 Vėdinti galima bet kuriuo paros metu, 
neatsižvelgiant į oro sąlygas;

•	 Vėdinimo sistemą galima naudoti 
fumigacijai, kuri pagreitina dujų paskirstimą 
grūduose, kas yra labai svarbu grūdus laikant ilgą 
laiką;

•	 Vėdinti grūdus, t.y. pašalinti kenksmingus dujų likučius po 
atliktos fumigacijos;

•	 Sutaupyti laiko ir elektros sąnaudas.
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SANDĖLIUOJAMŲ GRŪDŲ APSAUGA

Bevielė (Wi-Fi) grūdų temperatūros stebėjimo sistema

UAB „PELIAS“ beviele stebėjimo sistema galima valdyti sistemos ir papildomus ventiliatorius, sumontuotus 
sandėlio sienose, priklausomai nuo:

•	 poreikio;

•	 temperatūrų skirtumo;

•	 drėgmės;

•	 laiko;

•	 zonos.

Ši sistema optimaliai kontroliuoja grūdų vėsinimo ir vėdinimo procesus pagal 4 atskiras zonas. Tai labai 
naudinga dideliuose grūdų sandėliuose. Duomenys perduodami į mobilųjį telefoną arba į ūkio kompiuterį.

Bevielę UAB „PELIAS“ stebėjimo sistemą sudaro:

•	 UAB „PELIAS“ bevielis temperatūros reguliatorius;

•	 2 m. stiklo pluošto bevielis grūdų temperatūros zondas;

•	 Bevielis oro temperatūros jutiklis;

•	 Bevielis retransliatorius (esant poreikiui);

•	 UAB „PELIAS“ sistemos programinė įranga, įskaitant kompiuterio USB raktą.
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Grūdų apdorojimas insekticidais prieš jų patalpinimą į saugyklas

Pasaulinėje praktikoje grūdų apdorojimas skystais kontaktinio poveikio insekticidais yra labai paplitęs 
reiškinys. JAV, Australijoje, Rusijoje ir daugelyje Europos Sąjungos šalių grūdų, saugyklos yra aprūpintos 
specialia įranga, skirta grūdų apdorojimui insekticidais. Šie įrenginiai saugyklose įjungiami kiekvieną 
kartą kraunant grūdus. 

Dėl plataus šios technologijos naudojimo, Australijoje, nepaisant šilto klimato, sudarančio puikias sąlygas 
vabalų plitimui, kovojant su kenkėjais, yra išlaikomi aukščiausi grūdų kokybės standartai.

Remiantis ES statistika, Lenkijoje apie 40% sandėliuojamų grūdų yra apdorojami insekticidais, kai tuo 
tarpu Prancūzijoje insekticidais apdorojama net iki 95% sandėliuojamų grūdų.

Lietuvoje dar neturime tinkamos patirties ir technologijų veiksmingai grūdų apsaugai, juos sandėliavimo 
laikotarpiu apdorojant insekticidais. UAB „PELIAS“ įmonė, pasitelkdama tarptautinį bendradarbiavimą, 
šiandieną siūlo stacionarias ir mobilias grūdų apdorojimo insekticidais technologijas, pritaikytas įvairaus 
tipo saugykloms.

Fumigacijos vandenilio fosfidu ir dezinsekcijos kontaktiniais insekticidais technologijų palyginimas

Rodikliai Grūdų fumigacija vandenilio fosfido dujomis Grūdų apdorojimas kontaktiniais insekticidais

Apdorojimo technologija Tabletės į grūdus įberiamos tik iš silosinio 
aukšto. Sandėliuose tabletės yra tolygiai 
išberiamos rankomis ir uždengiamos plėvele.

Grūdus kraunant bet kuriame pakrovimo 
taške, jie yra apdorojami skystais insekticidais, 
naudojant specialius aparatus.

Technologinis veiksmingumas Gerai naikina gyvus vabalus. Užslėptoje 
formoje, straubliukų kiaušinėliai ir lėliukės 
dalinai išgyvena. Silpnai veikia erkes. 

Gerai naikina visas vabalų ir erkių rūšis 
užslėptoje formoje.

Apsauga nuo pakartotino 
užkrėtimo

Po išvėdinimo grūdai nėra apsaugoti nuo 
pakartotino užkrato. Todėl būtina visą 
keltuvą ar sandėlį fumiguoti.

Ilgą laiką (net keletą mėnesių) apsaugo grūdus 
nuo vabalų ir erkių pakartotino užkrato.

Sandarumo sąlygos Maksimalus efektas pasiekiamas tik 
sandariose patalpose.

Dezinsekcija yra veiksminga bet kokiose 
saugyklose ar aikštelėse po stogu.

Reikalavimai grūdų 
saugykloms

Bokštinės talpos ir bunkeriai turi būti 
užpildyti. Fumiguojamas visas talpos tūris. 
Sandėliuose grūdai privalo būti uždengti 
plėvele.

Apdoroti galima bet kokį grūdų kiekį, o 
sampylos uždengti plėvele nereikia.

Dalinis sandėliuojamo grūdų 
kiekio apdorojimas

Neįmanomas. Turi būti fumiguojamas 
visas kiekis. Dujų išlaikymo metu, grūdus 
papildomai pilti draudžiama.

Grūdus apdorojant, papildomai galima ant 
ankščiau sandėliuotų grūdų užpilti naujų.

Purkštukas

Grūdai

 

Grūdų apruošimas insekticidais
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SANDĖLIUOJAMŲ GRŪDŲ APSAUGA

Fumigacija

Siekiant sunaikinti visas grūdinių kenkėjų   vystymosi stadijas (t.y. 
kiaušinėlius, lervas, lėliukes ir suaugusius vabalus), vandenilio 
fosfido dujos turi pasiekti reikiamą koncentraciją ir, priklausomai 
nuo fumiguojamo produkto temperatūros, drėgmės, kenkėjo 
rūšies, išsilaikyti tam tikrą laiką.

Fumigacija yra techniškai sudėtingas ir pavojingas procesas, 
reikalaujantis profesionalaus pasiruošimo ir žinių apie naudojamo  
produkto pavojingumą darbuotojų sveikatai. 

Pasaulyje kiekvienais metais yra nustatomi apsinuodijimo atvejai 
vandenilio fosfido dujomis, todėl prieš pradedant fumigacija yra 
labai svarbu įvertinti visus veiksnius.

Grūdų ir jų produktų fumigacija yra atliekama:

•	 Sandėliavimo laikotarpiu;

•	 Krovimo į saugyklas metu;

•	 Gabenimo metu (pvz., laivuose, konteineriuose ar vagonuose).

Fumigacijos veiksmingumą įtakojantys veiksniai:

•	 Patalpų sandarumas;

•	 Grūdų temperatūra;

•	 Teisingas grūdinių kenkėjų nustatymas;

•	 Išlaikymo laikas;

•	 Dujų koncentracijos matavimas išlaikymo metu.

Fumigacijos proceso saugumą įtakojantis veiksniai:

•	 Darbuotojų profesinis pasiruošimas;

•	 Tinkamos asmens saugos priemonės, pritaikytos 
darbui su pavojingomis dujomis;

•	 Įmonės civilinės atsakomybės draudimas.

Būtinos sąlygos, norint pasiekti didžiausią fumigacijos 
veiksmingumą, t.y. sunaikinti visas grūdinių kenkėjų 
stadijas:

•	 Pasiekti 300 (ppm) dujų koncentraciją ir ją išlaikyti 7 
dienas, grūdų temperatūrai esant >20°C ;

•	 Pasiekti 200 (ppm) dujų koncentraciją ir ją išlaikyti 10 
dienų, grūdų temperatūrai esant >10°C.

UAB “PELIAS” darbuotojai fumigaciją atlieka įvairaus dydžio grūdų talpyklose, taupydami užsakovų laiką 
ir pinigus bei įdiegdami recirkuliacijos sistemą. Turint šią sistemą nebereikia eikvoti elektros energijos 
grūdų perkrovimui į kitą talpą, grūdai nepažeidžiami mechaniškai, o fumigacijos procesas sutrumpėja 
keliomis dienomis.

Reacirkuliacijos sistema

Dujų koncentracijos matavimas išlaikymo metu
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Rekomendacijos

Pakeiskite sandėlio aplinką, kad galėtumėte sumažinti kenkėjų atsiradimą ir neleisti jiems plisti

Vėsi ir sausa aplinka yra nepalanki sandėliuojamų produktų kenkėjų atsiradimui ir plitimui.

Žemiau pateiktoje lentelėje esantys skaičiai parodo kaip aplinkos veiksniai įtakoja sandėliuojamų 
produktų kenkėjų vystimasį ir pelėsio atsiradimą.

Grūdų temperatūra (°C) Grūdinių kenkėjų ir pelėsio vystimasis Grūdų drėgmė(%)

40-55 Pažeidžiamos sėklos, mažėja daigumas

30-40 Greitai vystosi kenkėjai ir pelėsiai >18

25-30 Ribotas pelėsio vystimasis 10-13

18-20 Nustoja vystytis jauni grūdiniai kenkėjai 9

< 10   Kenkėjai nesidaugina, o pelėsis nesivysto < 12

Vėdinkite grūdus

Vėdinimas yra labai svarbus veiksnys ne tik mažinant grūdų temperatūrą, kenkėjų plitimo ir atsiradimo 
tikimybę, bet ir išlaikant grūdų kokybę. Ventiliatoriai turi būti įjungiami tik grūdams užpylus kanalus. 
Patikimiausią rezultatą suteikia automatinis ventiliatorių valdymas. Rekomenduojama grūdų laikimo 
temperatūra vasarą 15°C, o žiemą žemesnė nei 10°C.

Sumažinkite grūdų drėgmę

Grūdų drėgmei esant  didesnei nei 12% esant 25- 30°C temperatūros, susidaro palankios sąlygos veistis 
grūdiniams kenkėjams. Didelė grūdų drėgmė ženkliai padidina tikimybę atsirasti pelėsiui ir mikotoksinams.

Tikrinkite sandėliuojamus grūdus

Sandėliuojami grūdai turi būti tikrinami mažiausiai kartą per mėnesį. Grūdų mėginius imkite iš talpų 
apačios bei, esant saugiai galimybei, iš talpų viršaus. Mėginių ėmimui naudokite paprastas priemones: 
indą, sietelį kenkėjams nusijoti, lipnią juostą, padidinimo stiklą, kenkėjų nuotraukas jų nustatymui ir zondą 
grūdų mėginiams imti. Imdami mėginius grūdus pauostykite. Ieškokite pelėsio ar kenkėjų pažeistų grūdų. 
Jei radote kenkėjų, nustatykite juos, o mėginius saugokite. Dėl profesionalios konsultacijos ir patarimų, 
kreipkitės į UAB „PELIAS“ specialistus.

 



14

SANDĖLIUOJAMŲ GRŪDŲ APSAUGA

Apibendrinimas

Kokį metodą kovoti su kenkėjais saugykloje bepasirinktumėte, tai būtų tik pasekmių (t.y. kenkėjais 
užkrėstų produktų) šalinimas, kurios atsirado dėl saugyklose, gabenimo ar kito įvykio metu neužtikrintos 
sandėliuojamo produkto apsaugos.

Šiuolaikinės technologijos suteikia  galimybę maksimaliai apsaugoti ir išlaikyti grūdus bei jų produktus 
nepažeistus nei vabalų, nei pelėsio per visą  sandėliavimo laikotarpį.

Atsisakykite „gaisrų gesinimo“ metodo, išspręsdami sandėliuojamų grūdų apsaugos problemas.  

Padidinkite ekonominį našumą:

•	 pasitelkę technologijas;

•	 kontroliuodami situaciją;

•	 taupydami pinigus ir laiką;

•	 tausodami savo ir mūsų sveikatą.

Rekomenduojamos priemonės

Siūlome įsigyti priemones sandėliuojamų grūdų kontrolei.

Pilnus priemonių aprašymus ir specifikacijas rasite apsilanke mūsų tinklapyje www.pelias.lt

Vabzdžių gaudyklės Įrankis grūdų mėginiams Grūdų temperatūros 
matuoklis

Grūdų drėgmės 
matuoklis
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UAB                    GIDAS PRAKTIKAMS

SANDĖLIUOJAMŲ GRŪDŲ APSAUGA

UAB “PELIAS”
Jovarų g. 3A, LT-47192 Kaunas

Įmonės kodas: 300051720
PVM kodas: LT100001233018

Tel. (8 37)  410 200, mob. tel. (8 699)  15 651
Faks. (8 37)  410 220

El. paštas: info@pelias.lt
www.pelias.lt

Dezinsekcija
Dezinfekcija
Deratizacija

Biologinė grūdų kontrolė
Laukinių paukščių kontrolė

Fumigacija


