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Jurga MOTIEJŪTĖ

Tarptautinė kompanija 
„Inter-Silo“ į Lietuvą žengia 
su trenksmu. Pasirašę išskirti-
nio bendradarbiavimo sutartį 
su Danijos įmone „Dan-Corn“, 
jie ruošiasi žemdirbius nuste-
binti grūdų bokštais su džiovi-
nimo įranga.
Dirba visoje Europoje

Vien tik 2013 m. Danijos ir 
Lietuvos kapitalo įmonė „In-
ter-Silo“ pastatė 116 grūdų bokš-
tų Europoje – Danijoje, Suomi-
joje, Vokietijoje, Norvegijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Nyder-
landuose, Rumunijoje. Visuose 
juose talpinama beveik 80 tūkst. 
tonų grūdų.

Kone 95 proc. visų „Inter-Si-
lo“ pastatytų bokštų – su maišy-
mo ir džiovinimo įranga. Pagal 
2013 m. kompanijos suręstų 
bokštų skaičių, vidutinis šių 
talpyklų statybos laikas – savaitė 
tūkstančiui tonų talpos.

Nuosekli plėtra
Anot „Inter-Silo“ savininko 

Larso Youngo Mogenseno, ati-
daryti pardavimo departamentą 
Lietuvoje nuspręsta po trejų itin 
sėkmingų plėtros metų visoje 
Europoje ir pasirašius bendrovei 
svarbią bendradarbiavimo sutar-
tį su Danijos įmone „Dan-Corn 
A/S“. „Nekantraujame pritaiky-
ti savo ekspertų patirtį Lietuvos 
rinkoje. Buvau nustebęs, kai su-
žinojau, kad kai kurie Lietuvos 
ūkininkai netiki, jog grūdus ga-
lima džiovinti tiesiai tame bokš-
te, kuriame jie laikomi. Kartu su 
komanda Lietuvoje nekantrauju 

su jais susipažinti ir pristatyti šį 
tą naujo“, – teigė L. Y. Mogen-
senas.

„Dan-Corn A/S“ vykdoma-
sis direktorius Jensas Munkas 
Jensenas džiaugėsi išskirtiniais 
kompanijos partneriais. „2014-
ųjų pradžioje su „Inter-Silo“ 
pasirašėme susitarimą dėl „Dan-
Corn“ produktų platinimo Lie-
tuvoje. Tikimės nuolatinio ben-
dradarbiavimo, nes „Inter-Silo“ 
visuomet pasižymėjo išskirtiniu 
profesionalumu, itin atidžiu ap-
tarnavimu ir aukšta darbo koky-
be“, – sakė jis.

Palengvina  
ūkininkavimą

Anot „Inter-Silo“ atstovo 
Elono Černiausko, bendrovė 
pris tato Lietuvoje dar neįpras-
tą technologiją – džiovinančius 
grūdų bokštus. „Absoliuti dau-
guma mūsų įmonės pastatomų 
grūdų bokštų Europoje yra su 
maišymo ir džiovinimo įranga, 
tinkama tiek sandėliavimo, tiek 
džiovinimo ir vėdinimo darbams 
net iki 1 000 t talpos grūdų bokš-
tuose“, – teigė įmonės atstovas.

Grūdų bokštai su džiovinimo 
įranga palengvina ūkininko gy-
venimą ir per derlių, ir po jo. Nu-
imtą derlių galima atvežti tiesiai 
į talpyklą ir kone iškart pradėti 
džiovinimo procesą jos viduje. 
Atsižvelgiant į ūkio paskirtį, grū-
dai gali būti išdžiovinti ir vėliau 
panaudoti gyvulių pašarui arba 
laikomi talpykloje iki tol, kol 
ūkininkas galės juos parduoti už 
geriausią kainą. Grūdų džiovi-
nimo bokštas ūkininkui suteikia 
galimybę optimizuoti net keletą 

darbų įtemptu derliaus nuėmimo 
metu.

„Inter-Silo“ Lietuvos rinkai 
siūlo ne tik grūdų sandėliavimo 
bokštus, bet ir mobilias džiovy-
klas, transportavimo sistemas, 
teikia projektavimo, montavimo, 
konsultavimo paslaugas, gali 
pasirūpinti visapusišku projekto 
įgyvendinimu.

Kaip tai veikia?
Plieniniai grūdų bokštai su 

džiovinimo įranga tinkami dau-
gelio ūkininkų poreikiams, nes 
gali būti įvairaus dydžio ir tal-
pos. Nuo 5,8 m iki 13,41 m aukš-
čio bokštai sutalpina ir visiškai 
išdžiovina net iki 1 000 t įvairių 
rūšių grūdų.

Bokšte sumontuota maišymo 
sistema užtikrina tolygų drėgnų 
grūdų maišymą džiovinimo pro-
ceso metu. Kaitintuvų per venti-
liatorius pučiamas karštas oras per 
perforuotas grūdų bokšto grindis 
kyla nuo bokšto apačios iki vir-
šaus. Horizontaliai judantys ir ratu 
besisukantys grąžtiniai sraigtai 
kelia apačioje išdžiovintus grūdus 
į viršų – taip užtikrinama nuolati-
nė grūdų cirkuliacija džiovinimo 
proceso metu ir visiškas reikiamas 
grūdų išdžiovinimas.

Grūdais užpildytame 600 t tal-
pos bokšte su maišymo ir džiovini-
mo sistema 4 proc. grūdų drėgmės 
galima išdžiovinti per mažiau nei 
savaitę. Į bokštą galima sukrauti ir 
iki reikiamo lygio išdžiovinti itin 
drėgną, ką tik nuimtą derlių – net 
24–25 proc. drėgmės grūdus. Dėl 
tokios Šiaurės Europoje itin po-
puliarios sandėliavimo sistemos 
galima neribotą laiką savarankiš-

Lietuvoje pristatomi grūdų sandėliavimo  
bokštai su džiovinimo įranga 

kai kontroliuoti derliaus kokybę. 
Grūdų iškrovimo mechanizmais 
per valandą iškraunama nuo 35 iki 
100 t grūdų.

Iš arčiau
Puiki proga nuodugniau susi-

pažinti su grūdų bokštų veikimo 
principais parodoje „Ką pasėsi 
2014“. Joje „Inter-Silo“ prista-
tys unikalų eksponatą – veikiantį 
grūdų sandėliavimo ir džiovi-
nimo įrangos modelį. Parodos 
dalyviai galės apžiūrėti grūdų 
bokšto konstrukciją, išsiaiškin-
ti, kaip grūdai patenka į bokštą, 
kaip yra maišomi, džiovinami, 
vėdinami ir tinkamam laikui at-
ėjus – iškraunami. Pažvelgus į 

šį eksponatą matyti, kaip gali-
ma paprastai, tačiau kokybiškai 
ir išmaniai pasirūpinti derliaus 
saugumu. Eksponato ieškokite 
parodoje „Ką pasėsi 2014“, pa-
viljone Nr. 1, E16 stende.
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