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Галузь рослинництва — провідна
в аграрній сфері України. Вирощування та реалізація зернових
культур стало основною спеціалізацією сільського господарства
України. Але не варто забувати
про потенціал країни в овочівництві. За даними Державної служби статистики картопля, овочі
і баштанні культури в структурі
валової продукції сільського господарства в 2013 р. склали 18,1 %.
Світовий ринок відчутно реагує на загострення продовольчої безпеки. Цей факт посилює
увагу до вирощування овочів та
картоплі як одного з найбільш вживаних продуктів харчування. В 2013 р.
в Україні вирощено 22 258,6 тис. т
картоплі. В 2014 р. посівні площі під
картоплю склали 1 339,9 тис. га.
На сьогодні спостерігається зростання
кількості спеціалізованих сільськогосподарських підприємств і їхня частка
у виробництві продукції. В сільськогосподарських підприємствах у 2013 р.
обсяги вирощеної продукції склали
136,6 млрд грн, а це на 20,8 % вище,
ніж у 2012 р. Значний приріст обсягу
продукції, вирощеної сільськогосподарськими підприємствами, підвищив
їхню частку в загальному виробництві
сільськогосподарської продукції з
50,7 % до 54 % у 2013 р.
Позитивні тенденції в сільському
господарстві все ж затьмарені збільшенням витрат на виробництво. Рівень сукупного індексу витрат на
виробництво сільськогосподарської
продукції в січні-квітні 2014 р., порівняно з аналогічним періодом
2013 р., становить 101 %, зокрема ін-

декс витрат на матеріально-технічні
ресурси — 102,6 %. Сукупний індекс
витрат у квітні 2014 р. збільшився на
12,6 % порівняно з показником березня 2014 р.
Безперечно, підприємства, в межах
своїх можливостей, робитимуть усе,
щоби знизити рівень витрат. Це стосується і витрат на переміщення, транспортування і збереження продукції.
У світі використовується понад 200
видів різних пакувальних матеріалів.
Ефективне рішення для зниження
витрат пропонує український виробник ТОВ «Грайф Флексіблс Україна»
(м. Житомир). Підприємство виготовляє м’які поліпропіленові контейнери (МКР, біг-беги, FIBC).
Спеціально для овочів, зокрема і картоплі, підприємство пропонує бігбеги з перфорованої тканини. Такі
м’які контейнери, завдяки перфорованим частинам, дають можливість
вантажу не запарюватися, він «дихає»
незалежно від кількості завантаженої
продукції.

Стандартний біг-бег під овочі має чотири ручки, плоске
дно, розміри 95×95×150 см,
вантажопідйомність до 1 т.
За необхідності контейнер
можна комплектувати конструктивними
елементами:
верх — фартухом, кришкою;
дно — розвантажувальним
пристроєм.
Переваги такої упаковки
очевидні. По-перше, поліпропіленова упаковка має
низьку вартість. По-друге,
мінімізує витрати людських
ресурсів під час виконання
робіт із завантаження, транспортування та розвантаження продукції.
По-третє, дає змогу максимально використовувати об’єми сховища (можна складати завантажені біг-беги в
два, три яруси). Також варто відмітити, що при переміщенні овочів у поліпропіленовій упаковці мінімізуються
пошкодження та втрати продукції.
Маючи таку перевагу, як скорочення
витрат при переміщенні, транспортуванні і зберіганні овочів, поліпропіленова упаковка з перфорованої тканини зберігає якісні характеристики
завантаженої продукції.
У нинішній непростій ситуації особливу увагу слід звертати на підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарської
продукції.
Використання упаковки для збереження якісних і смакових показників
товару, зменшення витрат у процесі
переміщення, транспортування та
зберігання, сміливо можна назвати
визначальними чинниками результативності роботи виробників.

Довідка:
ТОВ «Грайф Флексіблс Україна» — один із найбільших в Україні виробників м’якої поліпропіленової
упаковки, підприємство повного виробничого циклу. Компанія виробляє одно-, дво-, чотирьохпетельні біг-беги, Q-беги, контейнерні, вагонні вкладки, чохли, слінг-беги, поліпропіленові мішки,
шпагат. Система управління якістю на підприємстві сертифікована відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008, на кожен вид відвантаженої продукції видається сертифікат якості. На
підприємстві діє власна атестована вимірювальна лабораторія.
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Біг-беги із перфорованої
тканини — ефективна
упаковка для овочів
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