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Профільними сільськогосподарськими культурами 
для групи є кукурудза, соняшник, озима пшениця, соя 
та ярий ячмінь. У сезоні-2017/18 господарства холдингу 
зібрали 336 000 т збіжжя. Урожайність озимої пшениці 
торік досягла рекордних для групи 67 ц/га, урожайність 
кукурудзи – 105 ц/га, й по решті культур також показала 
пристойний як для погодних умов результат.

Щоб отримувати високі врожаї, «РОСТОК-ХОЛДИНГ» 
застосовує елементи точного землеробства й актив-
но впроваджує інші нові технології. Вже звичним стало 
щорічне проведення докладного аналізу ґрунтів, який 
допомагає вдосконалювати технологічну карту виро-
щування сільгоспкультур, оптимізувати використання 
добрив і ЗЗР. З 2016 року компанія також здійснює лист-
кову діагностику рослин, що надає точнішу інформацію 
щодо їх забезпеченості поживними елементами. Нещо-
давно група запустила в тестовому режимі супутниковий 
моніторинг власних полів. Крім того, здійснюється регу-
лярний обліт полів дронами для детальної аерофотоз-
йомки посівів. Завдяки цьому ретельніше відстежується 
їхній стан, своєчасно проводиться обробка від шкідників 
і підживлення. У 2018 році до 400 га полів групи буде 
засіяно кукурудзою зі змінними нормами внесення до-
брив та густоти посіву.

Розвивати рослинництво, не забезпечивши надій-
не зберігання зернових, — нелогічно, тому наступною 
ланкою виробничого ланцюга, у яку інвестує «РОС-

ТОК-ХОЛДИНГ», є зерносховища, зокрема елеваторні 
комплекси з розширеною технологією очищення та су-
шіння зерна. Торік компанія відповідно до своїх планів 
розширення площ під кукурудзою в північному класте-
рі й оптимізації витрат на логістику в рекордно стислі 
терміни реконструювала першу чергу елеваторного 
комплексу в місті Новгород-Сіверському. З її введенням 
в експлуатацію загальні потужності групи з одночасно-
го зберігання становлять 104 000 т, потужності із сушін-
ня кукурудзи — понад 6000 т/добу, потужності з відван-
таження — 4500 т/добу. Майже все основне обладнання 
на елеваторі — вітчизняного виробництва, від компанії 
«Лубнимаш». 

Подальші плани «РОСТОК-ХОЛДИНГУ» здебільшого 
пов’язані з інвестиціями в сільгосптехніку й агротехноло-
гії. Кластери групи навесні минулого року вже поповни-
ли свій технічний парк 30 одиницями машин й облад-
нання John Deere, Case, Horsch, Kuhn, Tecnoma. Інвестиції 
компанії в надсучасні трактори, самохідні обприскувачі, 
посівні комплекси та ґрунтообробну техніку (культива-
тори, глибокорозпушувачі, дискові борони) становили 
близько 100 млн гривень. Тенденція до інноваційності 
триває: минулої осені в холдингу провели тестування 
нових моделей комбайнів світових виробників — New 
Holland, Case, John Deere, Claas. Завдяки таким випробу-
ванням компанія сподівається зробити правильний ви-
бір техніки загального напрямку свого розвитку.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ

РОСТОК-ХОЛДИНГ 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ» — агропромислова група, що 
спеціалізується на вирощуванні зернових культур, а також 
виробництві молока. Земельний банк групи, розташова-
ний у Чернігівській і Сумській областях, становить близько 
60 000 га й поділений на три великих суміжних кластери. 
Групі належать 5 тваринницьких ферм, 3 елеваторних 
комплекси загальною потужністю одночасного зберігання 
зерна понад 104 000 т, а також низка торгових компаній.

Компанія динамічно розвивається —
ми крок за кроком рухаємося вперед, 
щоб утілювати в життя наші амбітні 
плани та потрібні людям проекти
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