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ЗВЕРНЕННЯ

            рони, роботи, безпілотні трактори. Точне землеробство 
            та вертикальні ферми. Обличчя сільського господарства 
            змінюється щохвилини.

Ще кілька років тому всі говорили про революцію у світі 
мобільних телефонів та комп’ютерів. У всіх на вустах була назва 
компанії «Apple».

Сьогодні — Ілон Маск, штучний інтелект, глобальна роботизація,
потенційна колонізація Марсу.

Сільське господарство, як і весь світ, теж стає «космічним» і 
змінюється шаленими темпами. Теми, які піднімаються в 
агросфері, — про «розумні» ферми та теплиці, у яких усі системи 
повністю автоматизовані й управляються за допомогою 
інноваційних технологій. Комбайни вже вміють працювати на 
полях без водіїв, а комп’ютерні програми натренувалися 
ухвалювати найбільш оптимальні рішення щодо сільськогоспо-
дарських операцій. Обльоти полів та аерофотозйомка за 
допомогою дронів уже стали звичним явищем.

Фермерство щодня стає все більш схожим на комп’ютерну гру. 
До речі, віртуальне фермерство не відстає від реального. Так, 
скажімо, гра «Hay Day» («День урожаю») у наш час є найпопу-
лярнішою фермерською грою для планшетів і мобільних 
пристроїв. За статистикою це гра № 1 у 122 країнах світу.

Що ж нас чекає далі? Яким буде аграрний сектор у 2050-му році?
Спрогнозувати складно, однак ми вирішили ризикнути та 
спробувати.

Отож, на сторінках випуску журналу «РОСТОК-Life» — неорди-
нарні думки та цікаві прогнози експертів групи «РОСТОК-ХОЛ-
ДИНГ». Розкажемо, які саме технології впроваджуємо вже 
сьогодні для того, щоб достойно виглядати завтра. Безпілотники, 
точне землеробство, листова діагностика рослин, супутниковий 
моніторинг полів, професійні метеостанції — усім цим живуть 
наші агрономи та інженери.

У майбутньому не буде місця для тих, хто вчасно не змінився.
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РОСТОК — ЦЕ:

1400  працівників                                                               2300 голів ВРХ 
500 одиниць самохідної  техніки                                       8300 кг/гол — продуктивність корови

104 тис. тонн потужність з одноразового зберігання             336 тис. тонн — валовий збір у 2017 році            

 5,3 т/га — середня врожайність ярого ячменю              10,5 т/га — середня врожайність кукурудзи

6,7т/га — середня врожайність пшениці                          2,8 т/га — середня врожайність соняшнику
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25 Серед топ-25 
латифундистів 
України 10 Серед Топ-10 

найефективніших 
агрокомпаній 
України

3 сучасні 
елеватори

60 60 тис. га 
в управлінні

3 кластери 
в північному 
регіоні

5 5 млн грн
соціальних
інвестицій в 
2017 році

5 сучасних
ферм

  8,8 млн дол
інвестицій 
у 2017 році
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I&U Group

375

Нібулон

380

Агротрейд

381

КернелАгропродсервіс

440

261

РОСТОК-ХОЛДИНГ

178

LNZ-Group

КУРС — НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Досягнути результату й оптимізувати використання ресурсів – це та золота середина, 
до якої прагне група «РОСТОК-ХОЛДИНГ». Приємно, що аграрна спільнота цінує зусилля 
наших працівників. У рейтингу ефективності компаній, що спеціалізуються на рослин-
ництві, група «РОСТОК-ХОЛДИНГ» впевнено посідає 9-е місце на п’єдесталі.

              об отримувати високі 
              врожаї, «РОСТОК-
              ХОЛДИНГ» застосовує
елементи точного землеробства 
й активно впроваджує інші нові
технології. Уже звичним стало 
щорічне проведення докладного 
аналізу ґрунтів, який допомагає 

вдосконалювати технологічну 
карту вирощування сільгосп-
культур, оптимізувати викори-
стання добрив і ЗЗР.
З 2016 року компанія також 
здійснює листкову діагностику 
рослин, що надає точнішу 
інформацію щодо їх забезпече-

ності поживними елементами. 
Нещодавно група запустила в 
тестовому режимі
супутниковий моніторинг 
власних полів. Окрім того, 
здійснюється регулярний обліт 
полів дронами для детальної 
аерофотозйомки посівів.

Завдяки цьому ретельніше 
відстежується їхній стан, 
своєчасно проводяться обробка 
від шкідників і підживлення.
У 2018 році група має величезний 
дослідницький полігон: до 400 
гектарів засіяно кукурудзою зі 
змінними нормами внесення 
добрив та густоти посівів.

ТОП–10 найефективніших аграрних компаній України за
результатами 2017 року, за оцінкою журналу Landlord

щ

EBITDA/га, $

Джерело: журнал Landlord, червень 2018 року

302

ІМК

300

Епіцентр-Агро

267

МХП



 ДОСТОЙНА 
ВИНАГОРОДА
Цьогоріч у межах проекту «Аграрна Еліта 
України» група «РОСТОК-ХОЛДИНГ» стала 
володарем премії в номінації 
«Інноваційність».

          агалом було 15 номінацій,   
          відзначено 100 найкращих  
          і найефективніших 
аграрних підприємств України за
результатами роботи 2017 року.
Восьма церемонія нагородження 
відбулася 27 квітня 2018 року
в Києві в Національній 
філармонії України.
Отож, що таке «Аграрна Еліта 
України»?
Це всеукраїнський відбір і 
визнання тих підприємств, які
зробили крок уперед у розвитку 
власного бізнесу, досягли
значних здобутків у своїй 

комплекси, стрімко 
розвиваються технології
точного землеробства та 
енергоефективності, залучають-
ся інвестиції. І як результат — 
підвищення експорту, погли-
блення переробки вирощеної 
продукції, виведення на ринок 
власних торгових марок.
Усі ці тренди є яскравим свідче- 
нням того, що в аграрну галузь 
прийшов умотивований бізнес.
Люди, що відчувають у собі 
сили, беруть на себе
відповідальність за стан справ у 
компанії, у населених пунктах,
де працюють кластери, у галузі, 

у країні загалом. Аграрний
бізнес не обмежений стінами 
офісу, він тісно контактує з
соціальною ойкуменою, зале- 
жить від неї, а вона — від нього.
Організатори проекту вважають, 
що АГРАРНА ЕЛІТА — це,
насамперед, особистості, які 
ведуть успішний і водночас
соціально відповідальний 
сільськогосподарський бізнес. 
Це те міцне плече, на яке може 
обпертися українське суспіль-
ство, щоб почуватися впевненим 
у завтрашньому дні як у сенсі
матеріального добробуту, так і 
соціальної захищеності.

ринковій ніші, застосували в
практичній діяльності нові 
технології, зробили суттєвий 
внесок у соціальну сферу, 
залучили значні ресурси для 
розбудови інфраструктури тощо.
Як зазначають самі організатори 
проекту – із всеукраїнського
аграрного журналу The Ukrainian 
Farmer, сучасне сільське
господарство після занепаду 
дев’яностих отримало новий
імпульс і нарощує оберти. На 
поля виходить найсучасніша
високопродуктивна техніка, 
будуються елеватори й 
прогресивні тваринницькі 

З
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ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ТОЧНІ КРОКИ РОСТКА

          станні 5 років основне 
          моє завдання як 
          керівника — це постійне 
підвищення ефективності 
компанії. Наразі в нас врожаї 
виросли на 50% з основних 
культур. За рахунок того, що ми 
почали приділяти більше уваги 
технологіям. Перестали рости в 
земельному банку, а почали 
нарощувати інфраструктуру 
елеваторного господарства, 
змінили підходи до техніки. 
Почали ставати все більш 
технологічними й продовжуємо 
рухатися в тому напрямку, — 
каже Дмитро Вікторович.
Купавцев зазначає, що ідея 
впровадження точного
землеробства в кластерах групи 
народилася ще кілька років
тому. «Я почав про це дуже 
замислюватися, але тоді не було
технічної бази, технологічної 
бази, бази відповідних знань,
кадрів, на яких можна було б 

покластися, аби все реалізувати.
Тоді сам собі поставив завдання, 
що повинен спробувати і
визначив часові межі. Після 
того, як ідея чітко сформувала-
ся, то вже й техніку підбирали з 
урахуванням того, що холдинг
гарантовано буде впроваджувати 
точне землеробство», —
каже Купавцев.
Знаєте, сьогодні в кожної 
окремо взятої компанії є різне
розуміння поняття «точне 
землеробство». Хтось купив 
антену на трактор — і він уже 
займається точним землероб-
ством, але це не зовсім так.
Точне землеробство — концепт 
впровадження технологій
у  рільництво  на основі ґрунто- 
вих  картографічних одиниць, 
використання точних дистанцій-
них даних — знімків супутника 
чи дрона, використання техно- 
логій для обробки цих даних.
В основі наукової концепції 

точного землеробства лежать 
уявлення про існування неодно- 
рідностей у межах одного поля. 
Для оцінки й детектування цих 
неоднорідностей використову-
ються новітні технології, такі як 
системи глобального позиціону-
вання  GPS, спеціальні  датчики,  
аерофотознімки  й знімки з  
супутників, а також спеціальні 
програми для  агроменеджменту  
на базі  геоінформаційних
систем  (ГІС).
«Особисто для мене точне 
землеробство — це
диференційовані норми 
внесення добрив, диференційо-
вані норми густоти посіву, в 
майбутньому це буде диферен-
ційована норма внесення 
засобів захисту рослин. 
Упевнений, що це буде актуаль-
ним. Урешті-решт, у майбутньо-
му цей комплекс дозволить 
групі додатково заробляти 
від 100 до 250 USD прибутку на 

гектар. Перш за все за рахунок 
економії матеріальних, технічних 
ресурсів. Усі знають, що 60–70% 
валових витрат у технології 
будь-якої ліквідної культури — 
це МТР. Говоримо чи то про сою, 
чи про кукурудзу», — каже 
Купавцев. 
На запитання, чи має окремо 
взята аграрна компанія власну 
формулу точного землеробства, 
зазначає, що всі працюють за 
єдиною схемою: база однакова, 
а потім починається територія 
експериментів. «Ми, 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ», ішли до 
старту пілотного проекту з 
точного землеробства цілих три 
сезони. Ще кілька років тому 
почали замовляти техніку з 
відповідним обладнанням. 
Паралельно вивчали світовий 
досвід, аналізували всі 
елементи: GPS-координати, 
системи точного позиціонування. 
Це платні сигнали. Це все треба

Погода погіршується, добрива дорожчають… Насіння, засоби захисту рослин теж піднімаються в ціні. 
Усі хочуть заробляти більше. Нині лише за рахунок природної родючості ґрунту далеко не поїдеш. Тож 
на допомогу виробнику приходять наука та новації.
«РОСТОК-ХОЛДИНГ» — не виняток. «Нам теж цікаво заробляти більше, бути ефективнішими», — говорить 
виконавчий директор групи Дмитро Купавцев і згадує перші кроки групи в напрямку точного землеробства.

О

Дмитро Купавцев
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ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

проплачувати, аби воно 
працювало. Координує всі 
питання наша диспетчерська 
служба», — каже Купавцев. І 
зізнається, що було різне: і 
помилки, і неоптимальні 
рішення, і одразу додає, що 
цього року реально закладено 
8 полів, сумарно 400 
гектарів диференційованих 
посівів. Насамперед, мова йде 
про змінні норми внесення 
добрив і контроль густоти 
посівів. «Це свого роду пілот. 
Теорія давно зрозуміла, але 
тепер теорію перекладаємо на 
мову практики, потім у кінці 
зробимо аналітику, підіб’ємо 
підсумки, зможемо
порахувати, чи правильно 
рухаємося», — каже Купавцев.
І на прикладі одного поля демон- 
струє елементи системи точного  
землеробства. «Дивіться, 
поле — 35 гектарів, грубо кажучи, 
30 неоднорідних шматочків. 
Дуже показово тут має працювати  
система точного землеробства. 
Видимого ефекту, наприклад, у 
центральній Україні, де сильні 

чорноземи, швидко не побачити, 
а в нашій зоні — це актуально. 
На Поліссі більш неоднорідні 
ґрунти. Поле складається з двох 
частин. Умовно там 50 га піску, 
50 га чорнозему. Питання: навіщо 
на піску давати добрива стільки, 
скільки на чорноземі? Гроші доціль- 
но перерозподілити в межах поля.  
Оптимізувати. Система точного  
землеробства обертається навколо
ідеї оптимізація–ефективність», 
— розповідає Дмитро Вікторович.
Точне землеробство — це 
майбутнє, там перспектива.
«Наше точне землеробство 
почалося з того, що ми 
відібрали ґрунт, зробили аналіз 
ґрунту, крок — 1 гектар. Скажу 
вам: недешеве задоволення. Але 
побачили дуже цікаві речі...
Поля в обробітку — надто 
строкаті, дуже неоднорідні.
Наші подальші кроки — років 
3–5 — повинні закласти багато
дослідів, отримати безліч 
результатів, а далі визначитися,
куди та як рухаємося. 10 років 
тому про це більше говорили,
адже не було технічних рішень, 

не було обладнання, яке б
допомогло реалізовувати плани. 
На сьогодні технології зробили 
величезний крок уперед. Тепер 
черга за виробниками, але треба 
просто правильно робити, не
помилитися. Наша система 
точного землеробства буде 
побудована на диференційованому 
внесенні. На полях, де одні 
елементи живлення потрібні, інші 
не потрібні. Є навпаки. Наше  
завдання — побудувати змінну 
норму посівів, внесення добрив і
і ЗЗР, тощо. На сьогодні ми  
витрачаємо 150 USD на гектар 
минеральних добрив. 
Потрібно оптимізувати цифру до 
80–90 USD на гектар добрив.
Це кажу загалом: комплексні 
плюс азот, якщо говоримо про 
кукурудзу», — каже Купавцев.
Отож, короткі підсумки. Перший 
етап системи точного землеробства
 — аналізґрунту. Другий етап — 
розробка карти завдань для міне-
рального живлення поля всіх 
основних елементів. Розробка 
карти внесення добрив, 
планування густоти посіву.

Наступний етап — це диферен-
ційоване внесення засобів
захисту рослин. Наші обприску-
вачі сучасні, вони мають
систему паралельного водіння, 
відключення форсунок,
перекриття. Поки немає дифере- 
нційованої норми внесення ЗЗР, 
щоб працювати різними нормами. 
Але переконаний, ще рік-два — 
і з'являться такі моделі, які це 
робитимуть. Далі постійні 
спостереження, аналітика, аби 
потім, коли отримаємо 
картування врожайності, знову 
робити висновки та рухатися 
далі. Фінальний акорд — це 
картування врожайності
комбайном, щоб зрозуміти те, 
що зробив правильно, який
отримав кінцевий результат. 
Паралельно висновки щодо
висіяних гібридів.
А якщо коротко, то основні 
завдання система точного
землеробства розв’язує до 
виїзду машин на поле. Ось таке
воно сільськогосподарське 
виробництво майбутнього.
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ДРОНИ  
В ПОМІЧ
У синьому небі кружляє чотирикутна 
чотиринога пташка. Ретельно фіксуючи 
на відео всі процеси, що відбуваються 
на полі. Це колись аграрія виручали 
пильні очі й витривалі ноги. Нині на 
службі хлібороба — величезний арсенал 
техніки та технологій.
Спостерігаючи за дронами, які кружля-
ють над полями групи, так і хочеться 
сказати «Дрон у поміч» аналогічно
відомому «Бог в помощь».

           ндрій Заїка, нині керівник 
           диспетчерської служби
           Ічнянського кластера, а 
раніше — оператор дрона — 
каже, що диспетчерська служба 
компанії — то фактично центр
керування польотами. «Щодня 
додаються технології все новіші 

й новіші. Наші всі трактори 
працюють на GPS-сигналах.
Наша служба бачить, де який 
трактор, які операції виконує.
Механізатори тільки контролю-
ють роботу техніки. Весь
сезон: від посівної до осінньої 
кампанії», — каже Заїка.

Його колега по цеху Слава 
Картавий із Глухівського
кластера додає, що в АПК 
віднедавна є нова професія —
оператор дрона. «Знаєте, по 
дронах нові технології кожного
дня виходять. От, наприклад, 
нещодавно дізналися, що

додалася нова камера на дрон. 
Вона вираховує дані, за
допомогою яких можна 
побачити, яка густота рослин на 
полі, де рідше, де густіше 
посіви. Тобто, якщо густота вище 
норми, то це може бути бур’ян, а 
можуть бути загущені посіви. 
Далі інші служби підключають-
ся. Словом, кожного дня щось 
нове й нове з’являється. Думаю, 
що наша професія буде
розвиватися», — каже Картавий.
Після появи дрона у складі 
технічного арсеналу групи
оптимізували використання 
машин. «Диспетчери слідкують 
за технікою, яка працює. Ми 
можемо бачити, де трактори чи
комбайни, скільки гектарів 
зробили, скільки палива 
витрачено, наскільки раціональ-
но використовується час.
Ми ведемо підрахунок різних 
даних. У рослинництві та
тваринництві. Наприклад, можна 
оцінювати якість зерна, яке

А

Андрій Заїка
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надходить на комбікормовий 
завод. Усе проходить через
диспетчерську службу. Коли 
проводяться польові роботи, то
диспетчерська служба кожні 
2 години відправляє СМС-ки
директорам кластерів, аби вони 

бачили хід виконання робіт
на полі», — розповідає Андрій 
Заїка. А Слава Картавий
додає, що функціонал дронів 
постійно росте: «Маємо дрона,
який допомагає обмірювати 
поле. Можна оцінити сходи

пшениці, скільки вимило 
гектарів, наприклад, дощем. 
Можемо за допомогою дрона 
оцінювати стан рослин».
Диспетчер в аграрній компанії 
змінює графік і принципи

роботи основних фахівців. «Бо 
диспетчерська все бачить і
фіксує. Уся інформація 
проходить через диспетчерську», 
— резюмує Заїка.

В‘ячеслав Картавий
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ГОВЕРЛА АГРОНОМА 

          дна відома людина 
          сказала: «Якщо хочеш 
          залишатися на місці, 
треба бігти, а якщо хочеш 
рухатися вперед, треба
бігти вдвічі швидше». На мій 
погляд, ця цитата найбільш
пасує аграріям. На день 
запізнився з обробкою ґрунту —
втратив, на день з посівом — 
втратив, із збиранням врожаю 
— також втратив, техніка не 
готова — знову втратив. По 
великому рахунку, в сучасному 

агровиробництві важлива 
насамперед команда однодумців 
— це і є запорука успішної 
роботи будь-якого підприємства.
З чого починали ми? Кожен 
регіон має свої особливості.
Коли група почала працювати в 
кількох регіонах, то перше,
що зробили — аналіз природ-
но-кліматичних умов кожного з
них. Зокрема, проаналізували 
умови Чернігівської області.
Чим відрізняється цей регіон 
від решти регіонів України?

Перш за все, це північ країни. 
Весна тут настає пізніше, зима
— раніше, вегетаційний період 
для рослин коротший. Тому,
щоб повністю розкрити 
потенціал кожної культури, всі
агротехнічні операції на півночі 
треба виконувати в більш
стислі строки та відповідно мати 
для цього достатньо техніки.
Наш регіон також відрізняється 
від центральних та південних 
областей України тим, що там 
ґрунти представлені в основному 

чорноземами. На Чернігівщині, 
окрім чорноземних ґрунтів, 
багато піщаних, супіщаних, 
дерново-підзолистих, сірих 
лісових та інших типів ґрунтів. 
Потенційно, вони менш родючі, 
тому потребують більшого 
використання добрив. Проте, з 
іншого боку, є перевага щодо 
забезпеченості вологою — 
більше опадів, менше випарову-
вання за період вегетації. Хоча в 
останні роки дефіцит вологи в 
тій чи іншій мірі спостерігається 

О

Головний агроном Ічнянського кластеру Сергій Юр’єв — прихильник передових технологій, як, 
напевно, більшість фахівців аграрної галузі. Він переконаний, що саме новації в АПК дозволять 
господарствам холдингу дістатися нових висот.
Сільське господарство — це фабрика під відкритим небом. Це, насамперед, земля, яка з року 
в рік обробляється. 

Сергій Юр'єв



використання космічних 
супутників для навігації техніки,
аналізу розвитку посівів на 
полях; картування ґрунтів;
диференційоване внесення 
добрив залежно від родючості
ґрунту та інше.
Ми ж тільки почали рухатися в 
напрямку до точного землероб-
ства, адже почали робити перші 
кроки.
Головне, що у нас є бачення 
пріоритетів, що треба вирішити 
в першу чергу.
Скажіть, хто такий агроном у 
Вашому розумінні. От існує така 
думка, що агроном — це 
художник. І кожен сезон він 
пише нову картинку на полі.
           удожники бувають різні. 
           Є реалісти, є імпресіоні-
           сти, тому кожен бачить, 
сприймає та розуміє світ 
по-своєму. Але є закони 
природи, є закони біології. І 
перш ніж починати на полі 
«писати картинку», треба 
навчитися керувати всіма
процесами, потрібно добре на 
них розумітися. Тому що кожен
сезон — нові умови. Особливо 
цього сезону: пізня весна,
довго сніг стояв, було багато 
води на полях, зайти не могли в
поле, внести вчасно добрива. 
Часове вікно все звужувалося і
звужувалося. Тому виробничі 
плани коригували на ходу.
Немає жодного року, схожого на 
інший. Кожен так чи
інакше запам’ятовується і 
відрізняється певними
особливостями. Головне — 
вчасно застосувати досвід,
врахувати прогнози, тоді 
знаходиш оптимальне рішення 
для питань. Отож, і картина на 
полі щоразу інша.
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майже по всіх регіонах України, 
окрім напевно гірських районів.
Тому, щоб працювати успішно, 
потрібно враховувати перш за 
все ґрунтово-кліматичні 
особливості регіону, визначити 
найбільш прибуткові культури, 
вибудовати економічно доцільну 
структуру посівних площ та 
сівозміну, підібрати відповідну 
техніку, а вже потім вдоскона-
лювати системи внесення 
добрив, захисту рослин, обробки 
ґрунту.
У кожної культури свої біологічні 
цикли розвитку, свої критичні 
періоди формування продуктив-
ності. Коли це враховуєш у своїй 
роботі, тоді вже починаєш 
працювати з строками посіву, з 
нормами, способами та 
строками внесення добрив, 
підбором гібридів (ранні чи 
пізні, посухостійкі чи не зовсім). 
Уся система агротехнологій 
вибудовується під умови
конкретного поля.
У нас величезна строкатість 
полів. До кожного поля
потрібен індивідуальний підхід.
Маємо поле (чорнозем) і поле 
(піски). За однакової кількості 
опадів буде різна врожайність. 
Питання в родючості ґрунту. 
Завдання агронома — управляти 
родючістю. І ось тут починається 
підбір технології, усі елементи 
якої мають бути збалансовані. 
Сучасні технології — комплекси 
різних технологічних операцій 
для досягнення запланованих
результатів на окремо взятому 
полі.

На полях кластеру закладені 
досліди з використанням 
елементів точного землероб-
ства?

          очне землеробство —   
          дуже широке поняття. 
          Кожен трактує його 
по-своєму. Якихось канонів, які 
чітко б визначали, що таке точне 
землеробство, навіть у
спеціалізованій літературі, 
напевно, не існує. Є постійне
наповнення значення цього 
терміну. Але в кожного аграрія є
приблизне розуміння того, що 
таке точне землеробство. Це

Т

Х
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КОСМОС, 
А НЕ ФЕРМИ

          озповідь Андрій починає 
          здалеку. «Дивіться, до  
          2016 року наші комплекси 
– в Шалигине, в Новгороді - 
жили як звичайні ферми: старі 
сараї. Надої були 16-18 літрів на 
корову. Далі група уклала угоду 
з Асоціацією виробників молока.
Консультації від АВМ і стали 
стартом нової ери тваринництва.
На початку 2017 роки купили 
кормозмішувач, зробили
кормові столи під нього. 

Встановили програму управ- 
ління стадом «UNIFORM-Agri». 
Придбали навісний фронтальний 
навантажувач STOLL ClassicLine 
CL 855 P та різак для силосу. 
Облаштували вигульний 
майданчик для тварин, а саме 
зробили навіси, поставили 
велику групову поїлку з 
підігрівом на вулиці, щоб 
тварини не пили мерзлу з
кригою воду, коли перебувають 
зовні ферми. 

Придбали трактор для роздачі 
корму на фермах. На фермі в 
Глухівському кластері рекон-
струювали дах та встановили 
світлоаераційний ліхтар. 
Придбали і верстат для копит. 
От і виходить: якщо раніше 
роздавали вилами з трактора, 
то нині — сучасні комплекси, 
схожі здалеку на бізнес-
центри», — каже Казимиров.
На запитання, чи планують 

вмикати коровам музику під 
час доїння, Андрій серйозно 
відповідає, що це питання 
обговорювали з експертами-
молочарями. «На деяких
величезних комплексах, в 
доїльному залі вмикають 
коровам класику. Існує думка, 
що корови під спокійну музику 
вільніше почуваються та краще 
віддають молоко», — каже 
Казимиров.

Р

Замало володіти новими технологіями: потрібно ще й
правильно їх використовувати. Про те, як з дня у день,
місяць за місяцем, рік за роком змінюється «обличчя»
тваринницьких комплексів групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ»,
поділився Андрій Казимиров, керівник напрямку
тваринництва в холдингу.

Андрій Казимиров



15

РО
СТ

ОК
 L

IF
E 

№
1 

(6
) 2

01
8,

 В
ЕР

ЕС
ЕН

Ь

ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

            ось на думку головного   
            зоотехніка тваринниць-
            кого комплексу в Ічні 
Володимира Овчаренка, корові 
важливий комфорт. Для нього 
головна новація в тваринництві 
– досягти гармонії 4 К. «Аби 
отримати молоко, то треба мати 
корову. Перше К. Для корови 
потрібні корми – друге К.
Високопрофесійні кадри – третє К. 
І комфортне утримання на
фермі. Тобто, четверте К», - каже 
Овчаренко.
Останні кілька років «РОСТОК» 
працює за цією формулою.
«Вирощуємо своїх корів, вико- 
ристовуючи кращу генетику.
Поставки спермопродукції у нас 
з Америки. Купили сім’ю
топових биків, а це не тільки 
показники продуктивності, але й
здоров’я тварин у стаді», — 
каже Овчаренко.
Загалом прогрес на фермах 
групи очевидний. Тому відзнака

за збільшення надоїв на 
Міжнародному молочному 
конгресі у 2018 році не стала 
несподіванкою. Нині «доїмо 28 
літрів на дійну корову і 25 літрів 
на фуражну. Тобто за рік виро- 
сли майже на 10 літрів»: — 
розповідає Андрій Казимиров.
Позитиву додає і Овчаренко: 
«Минулого року ми надоїли
8,5 тисяч літрів у цілому по 
Ічнянському кластеру. Цього 
року ми запланували 8900 
літрів. Можу впевнено сказати, 
що 9000 літрів надоїмо на 
фуражну корову і майже 10 
тисяч — на дійну. Це європейсь-
кий рівень продуктивності, бо
сконцентрували увагу на 
другому «К» — це корми».
Надої в Новгороді трохи менші, 
але тваринники зосереджено
працюють на результат.
Причому кластери не женуться 
за рекордними надоями.

А
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        оловне – не надої. Це ціла 
        система: економіка плюс
        тривалість продуктивного 
використання корівки. «Оце два
фактори, над якими ми тепер 
будемо працювати», - каже
зоотехнік з глухівського 
кластера компанії В’ячеслав
Булашенко. А Овчаренко додає, 
що «в майбутньому, швидше
за все, будуть пропонувати до 
реалізації проект із
вирощування нетелів на 
реалізацію, адже це додаткові
прибутки, і загальна рентабель-
ність тваринництва».
Третє К – кадри – на поточний 
момент теж вирішене.
«Дуже складно було три роки 
тому. Спеціалістів не вистачало.
Навіть доярок. 
Керівництво переглянуло 
підходи до галузі тваринництва. 
У тому числі до заробітних плат. 
Отож, третє К — на рівні», — 
каже зоотехнік з Глухівського 
кластера компанії В’ячеслав 
Булашенко.
Що стосується четвертого К — 
комфорту, то працюють усі. І
зоотехніки, і фінансовий 
департамент, і керівництво. У
поточному році група купила 
сучасну косарку Krone для
збирання зеленої маси на сінаж, 
сіно. Купили подрібнювач
соломи Trioliet, аби подрібнюва-
ти тюки з соломою. Придбали
програму TMR Tracker, яка 
дозволяє показувати точність
завантаження кормів для 
оптимізації раціону корови.
«У планах групи — замінити й 
інші старі дахи на світлоаерацій-
ні ліхтарі, аби було більше 
світла в приміщенняхі чистіше 
повітря: щоб не так сильно 
відчувався запах аміаку», — 
ділиться планами Казимиров. 
І з нотками задоволення в 
голосі додає, що показники в 
тваринництві продовжують 
покращуватися.
І не тільки кількісно. На 
найближчу перспективу:
тваринницькі комплекси будуть 
обладнані молокопроводами
Delaval. «Це, щоб отримувати 
молоко «екстра» і «вищий

Г

Володимир Овчаренко

В'ячеслав Булашенко
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сорт», — каже пан Андрій. 
Якщо коротко резюмувати, то в 
сухому залишку маємо
наступне. Будь-яка інвестиція, 
навіть невеличка, повертається 
реальними гривнями в 
скарбничку компанії. «Закупили 
техніку, наприклад, міксер. Він 
допомагає робити

більш збалансований корм. 
Тепер наші корівки постійно
ходять і їдять, їдять, їдять. 
Корови почали краще харчувати-
ся, відповідно, піднялися надої, 
відповідно, зросла вся
економіка», — каже Казимиров.
Паралельно з переоснащенням 
самих ферм «переоснащується» 

і стадо. Ясна річ, що зоотехніки
придивляються не до корів-ро-
ботів, а до звичайних теличок.
«Постійно йде вибраковка: за 
станом здоров’я, або зовсім
«бабусі». Так поїхали купили 
полтавських нетелей на заводі.
Нині ці корівки дають до 
30 літрів», — каже Казимиров.

І наостанок ділиться планами на 
середню перспективу.
«Плануємо ще один комплекс 
поставити в Ічні. Побудувати
його «з нуля», закупити краще 
світове обладнання, поставити
високопродуктивних корів. І 
отримати тваринницький
комплекс майбутнього.

Яременко Ірина



Що складного у роботі 
директора елеватора?

          а думку Андрія Юрченка,  
          директора Глухівського
          елеватора, найскладніше 
– доробка врожаю. «Агрономіч-
на служба вирощує прекрасний 
урожай з прекрасними
показниками. Але врожай треба 
продати. Зерно треба
очистити, просушити, доробити, 
аби відвантажувати товар
відповідно до вимог, прописаних 
в контракті.

Чим може пишатися дирек-
тор елеватора?

            икола Буренко, директор    
            Ічнянського елеватора, 
            каже, що гордиться тим, 
що змогли зберегти підприєм-
ство, утримали.  А з приходом 
інвесторів і «Ростка» «елеватор 
отримав друге дихання».

Ще Буренко пишається тим, що 
цього сезону елеватор подолає 
100-тисячний рубіж: «Першими 
починають агрономи, а закінчує 
елеватор. Агроном сіє, агроном 
збирає. Елеватор доводить 
справу до кінця. 100-тисячний 
рубіж — це завдячуємо 
агрономічній службі».

Хто найбільш важливий на 
елеваторі?

          а думку Василя Томалі, 
          директора Новгород- 
          Сіверського елеватора, 
головний на елеваторі – не 
директор, а працівники: «Усі 
питання вирішують люди. Люди 
— багатство, яке виконає всі 
поставлені завдання. Компанія 
вкладає в людей: це достойні 
заробітні плати, соціальний 
пакет, відпочинок. Одним 
словом, колектив».
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А керівник елеватора в Глухові 
Андрій Юрченко додає, що 
елеватори групи — це сучасні
модернізовані підприємства. 
«Це мінімум робочої сили і
максимум ефективності», — 
каже Юрченко. З ним 
погоджується директор 
елеватора з Ічні Микола 
Буренко. «Нас 39 осіб разом зі 
мною. У жнива приймаємо 
приблизно  100 тисяч тонн, 
перевалюємо. І справляємося», 
— розповідає Буренко. А 
керівник Новгород-Сіверського 
елеватора Василь Томаля додає, 
що на елеваторі «хороша 
модернізація, хороша автомати-
зація, хороші кадри». 
Про людей з теплотою і гордістю 

говорить Буренко. «У нас уже 
династії працюють. Працює 
батько, працюють син,
дружина, діти, онуки. Про що це 
свідчить? Що люди, які в нас
працюють, вірять у підприєм-
ство», — говорить Буренко.
Штика зазначає, що спеціалі-
стам комфортно працювати,
адже елеватори групи постійно 
оновлюються, адже стратегія
розвитку нашої компанії 
передбачає постійний ріст 
валових зборів. «Елеватори 
постійно нарощують свої 
потужності від приймання до 
відвантаження зерна», — каже 
Штика. Адже ситуація на 
аграрному ринку постійно 
змінюється. Відповідно, 

змінюються плани компанії.
Наприклад, міняється сівозміна: 
десь почали більше вирощувати 
сої та кукурудзи. Відтак, змін 
потребують і елеватори. Адже 
різні культури мають свої
вимоги по доробці зерна з поля, 
— зазначає директор з
розвитку елеваторної групи. 
«Коли починали будівництво 
Новгород-Сіверського елевато-
ра, то відразу ж передбачили, 
що цей елеватор буде мати дві 
завальні ями, можливість 
приймати за добу до 4–5 тис. 
тонн ранніх зернових. Потуж-
ність зі зберігання — до 55 тис. 
тонн. Ми максимально заван- 
тажили територію під розвиток 
елеватора, спланували процес 

оперативного приймання та
підготовки зерна, сушіння 
зерна — відразу передбачили 
не одну сушарку, а цілих два 
потужних зерносушильних 
блоки, до них окремо розгляну-
ли питання накопичення і збері- 
гання зерна», — каже Штика.
Керівник Новгород-Сіверського 
елеватора Василь Томаля
додає, що підприємство готове 
працювати з основними
культурами. «Якщо агрономи 
вирішать більше вирощувати
соняшнику з часом, то елеватор 
готовий. Якщо ситуація на
ринку буде на користь кукуруд-
зи, то знаємо, які моменти
варто добудувати, і рухатися 
далі», — каже Томаля.

РОСТУТЬ   
ЕЛЕВАТОРИ

Любо-дорого дивитися, як ростуть на тери-
торії наших підприємств, як гриби після 
дощу, «банки» елеваторів. Аби якісно 
зберігати збіжжя, вирощене на полях
кластерів, потрібна ціла індустрія сховищ.
Наразі група має три елеваторні господар-
ства. У кожного з них — власний план 
розвитку, зважаючи на особливості регіону 
та культур, які вирощує той чи інший
кластер.

         леватори групи і схожі,  
         і різні, — розповідає 
         Ярослав Штика, директор 
з розвитку елеваторних гос- 
подарств групи.
На початок року загальні потуж- 
ності з одноразового зберігання 

на елеваторах групи складають 
104 тис. тонн зі збільшення 
виробництва зернових, олійних, 
відтак питання нарощення 
елеваторних м’язів, як ніколи, 
на часі.
На питання, чи є наші елеватори 
інноваційними, Штика

відповідає наступним чином. 
«Питання треба розглядати з
двох ракурсів. Перший — це 
завдання, які стоять перед 
компанією. Другий — це наяв-
ність на ринку новинок, які 
дозволяють оптимізувати роботу 
елеватора. Мова йде про енерго- 

ефективне обладнання. Останні 
10 років ніяких революційних 
змін у цьому сегменті не було. 
На наших елеваторах ми 
використовуємо все передове. У 
плані екології також стараємося 
встановлювати нове, сучасне 
обладнання», — розказує Штика. 

Е

Ярослав Штика



Що складного у роботі 
директора елеватора?

          а думку Андрія Юрченка,  
          директора Глухівського
          елеватора, найскладніше 
– доробка врожаю. «Агрономіч-
на служба вирощує прекрасний 
урожай з прекрасними
показниками. Але врожай треба 
продати. Зерно треба
очистити, просушити, доробити, 
аби відвантажувати товар
відповідно до вимог, прописаних 
в контракті.

Чим може пишатися дирек-
тор елеватора?

            икола Буренко, директор    
            Ічнянського елеватора, 
            каже, що гордиться тим, 
що змогли зберегти підприєм-
ство, утримали.  А з приходом 
інвесторів і «Ростка» «елеватор 
отримав друге дихання».

Ще Буренко пишається тим, що 
цього сезону елеватор подолає 
100-тисячний рубіж: «Першими 
починають агрономи, а закінчує 
елеватор. Агроном сіє, агроном 
збирає. Елеватор доводить 
справу до кінця. 100-тисячний 
рубіж — це завдячуємо 
агрономічній службі».

Хто найбільш важливий на 
елеваторі?

          а думку Василя Томалі, 
          директора Новгород- 
          Сіверського елеватора, 
головний на елеваторі – не 
директор, а працівники: «Усі 
питання вирішують люди. Люди 
— багатство, яке виконає всі 
поставлені завдання. Компанія 
вкладає в людей: це достойні 
заробітні плати, соціальний 
пакет, відпочинок. Одним 
словом, колектив».
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А керівник елеватора в Глухові 
Андрій Юрченко додає, що 
елеватори групи — це сучасні
модернізовані підприємства. 
«Це мінімум робочої сили і
максимум ефективності», — 
каже Юрченко. З ним 
погоджується директор 
елеватора з Ічні Микола 
Буренко. «Нас 39 осіб разом зі 
мною. У жнива приймаємо 
приблизно  100 тисяч тонн, 
перевалюємо. І справляємося», 
— розповідає Буренко. А 
керівник Новгород-Сіверського 
елеватора Василь Томаля додає, 
що на елеваторі «хороша 
модернізація, хороша автомати-
зація, хороші кадри». 
Про людей з теплотою і гордістю 

говорить Буренко. «У нас уже 
династії працюють. Працює 
батько, працюють син,
дружина, діти, онуки. Про що це 
свідчить? Що люди, які в нас
працюють, вірять у підприєм-
ство», — говорить Буренко.
Штика зазначає, що спеціалі-
стам комфортно працювати,
адже елеватори групи постійно 
оновлюються, адже стратегія
розвитку нашої компанії 
передбачає постійний ріст 
валових зборів. «Елеватори 
постійно нарощують свої 
потужності від приймання до 
відвантаження зерна», — каже 
Штика. Адже ситуація на 
аграрному ринку постійно 
змінюється. Відповідно, 

змінюються плани компанії.
Наприклад, міняється сівозміна: 
десь почали більше вирощувати 
сої та кукурудзи. Відтак, змін 
потребують і елеватори. Адже 
різні культури мають свої
вимоги по доробці зерна з поля, 
— зазначає директор з
розвитку елеваторної групи. 
«Коли починали будівництво 
Новгород-Сіверського елевато-
ра, то відразу ж передбачили, 
що цей елеватор буде мати дві 
завальні ями, можливість 
приймати за добу до 4–5 тис. 
тонн ранніх зернових. Потуж-
ність зі зберігання — до 55 тис. 
тонн. Ми максимально заван- 
тажили територію під розвиток 
елеватора, спланували процес 

оперативного приймання та
підготовки зерна, сушіння 
зерна — відразу передбачили 
не одну сушарку, а цілих два 
потужних зерносушильних 
блоки, до них окремо розгляну-
ли питання накопичення і збері- 
гання зерна», — каже Штика.
Керівник Новгород-Сіверського 
елеватора Василь Томаля
додає, що підприємство готове 
працювати з основними
культурами. «Якщо агрономи 
вирішать більше вирощувати
соняшнику з часом, то елеватор 
готовий. Якщо ситуація на
ринку буде на користь кукуруд-
зи, то знаємо, які моменти
варто добудувати, і рухатися 
далі», — каже Томаля.
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ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Що складного у роботі 
директора елеватора?

          а думку Андрія Юрченка,  
          директора Глухівського
          елеватора, найскладніше 
– доробка врожаю. «Агрономіч-
на служба вирощує прекрасний 
урожай з прекрасними
показниками. Але врожай треба 
продати. Зерно треба
очистити, просушити, доробити, 
аби відвантажувати товар
відповідно до вимог, прописаних 
в контракті.

Чим може пишатися дирек-
тор елеватора?

            икола Буренко, директор    
            Ічнянського елеватора, 
            каже, що гордиться тим, 
що змогли зберегти підприєм-
ство, утримали.  А з приходом 
інвесторів і «Ростка» «елеватор 
отримав друге дихання».

Ще Буренко пишається тим, що 
цього сезону елеватор подолає 
100-тисячний рубіж: «Першими 
починають агрономи, а закінчує 
елеватор. Агроном сіє, агроном 
збирає. Елеватор доводить 
справу до кінця. 100-тисячний 
рубіж — це завдячуємо 
агрономічній службі».

Хто найбільш важливий на 
елеваторі?

          а думку Василя Томалі, 
          директора Новгород- 
          Сіверського елеватора, 
головний на елеваторі – не 
директор, а працівники: «Усі 
питання вирішують люди. Люди 
— багатство, яке виконає всі 
поставлені завдання. Компанія 
вкладає в людей: це достойні 
заробітні плати, соціальний 
пакет, відпочинок. Одним 
словом, колектив».

              тика каже, що в 
              Новгород-Сіверському  
              кластері розглядається 
питання відвантаження зерна у 
вагони. «Можливо, будемо 
розширювати залізничну 
колію», — зазначає Штика. 
І наголошує, що розвиток 
елеватора треба розглядати 
через призму як мінімум 5 
наступних, а краще 10 років. 
Зважаючи на плани і далі 
збільшувати вал, особливо 

кукурудзи, яка енергозатратна, 
очевидно, що будемо збільшува-
ти потужності з сушіння. Усі 
знають, що зазвичай кукурудза 
надходить на елеватор 
вологою», — ділиться планами 
Штика.
Керівник Глухівського елеватора 
Андрій Юрченко погоджується з 
Ярославом, що потрібно 
нарощувати потужності для 
зберігання та сушіння зерна, 
адже врожайність цариці полів 

на сумських полях групи чудова.
«Провели на елеваторі невелику 
реконструкцію, а саме —
оптимізуємо сушарку. Працюємо 
над покращенням логістики.
Хочемо збільшити відвантажен-
ня до 40 тис. тонн/доба», —
каже Юрченко. На перспективу 
(орієнтовно в 2019 році), за
словами Штики, група планує 
почати будівництво нового
елеватора з новою робочою 
баштою, з більш потужним

очисним обладнанням, з 
ємкостями для зберігання не 
менше 30 тис. тонн, з потужним 
зерносушильним обладнанням, 
аби збільшити можливість 
сушіння культур як мінімум 
удвічі.

А от елеватор в Ічні переживає 
третю хвилю модернізації.
«Колись починали перша сушка, 
перша черга. Потім друга
сушка, друга черга. Цього року 
третя. У результаті зможемо
просушити своє зерно. Крім 
того, будемо спроможні
допомогти фермерським 
господарствам нашого району 
та сусідніх», — каже Буренко. 
На перспективу підприємство 
думає про залізничну колію, 
адже наразі доводиться зерно 
5 кілометрів везти до станції. 
Але це з часом. Нагальне 
питання — банки.

Усі елеватори групи вантажать 
збіжжя на зовнішні ринки.
Зерно виходить з елеватора 
якісне, а це означає більшу
копійку як для групи в 
цілому, так і для кожного 
працівника, включаючи спеців 
з елеваторів.

Ш

А керівник елеватора в Глухові 
Андрій Юрченко додає, що 
елеватори групи — це сучасні
модернізовані підприємства. 
«Це мінімум робочої сили і
максимум ефективності», — 
каже Юрченко. З ним 
погоджується директор 
елеватора з Ічні Микола 
Буренко. «Нас 39 осіб разом зі 
мною. У жнива приймаємо 
приблизно  100 тисяч тонн, 
перевалюємо. І справляємося», 
— розповідає Буренко. А 
керівник Новгород-Сіверського 
елеватора Василь Томаля додає, 
що на елеваторі «хороша 
модернізація, хороша автомати-
зація, хороші кадри». 
Про людей з теплотою і гордістю 

говорить Буренко. «У нас уже 
династії працюють. Працює 
батько, працюють син,
дружина, діти, онуки. Про що це 
свідчить? Що люди, які в нас
працюють, вірять у підприєм-
ство», — говорить Буренко.
Штика зазначає, що спеціалі-
стам комфортно працювати,
адже елеватори групи постійно 
оновлюються, адже стратегія
розвитку нашої компанії 
передбачає постійний ріст 
валових зборів. «Елеватори 
постійно нарощують свої 
потужності від приймання до 
відвантаження зерна», — каже 
Штика. Адже ситуація на 
аграрному ринку постійно 
змінюється. Відповідно, 

змінюються плани компанії.
Наприклад, міняється сівозміна: 
десь почали більше вирощувати 
сої та кукурудзи. Відтак, змін 
потребують і елеватори. Адже 
різні культури мають свої
вимоги по доробці зерна з поля, 
— зазначає директор з
розвитку елеваторної групи. 
«Коли починали будівництво 
Новгород-Сіверського елевато-
ра, то відразу ж передбачили, 
що цей елеватор буде мати дві 
завальні ями, можливість 
приймати за добу до 4–5 тис. 
тонн ранніх зернових. Потуж-
ність зі зберігання — до 55 тис. 
тонн. Ми максимально заван- 
тажили територію під розвиток 
елеватора, спланували процес 

оперативного приймання та
підготовки зерна, сушіння 
зерна — відразу передбачили 
не одну сушарку, а цілих два 
потужних зерносушильних 
блоки, до них окремо розгляну-
ли питання накопичення і збері- 
гання зерна», — каже Штика.
Керівник Новгород-Сіверського 
елеватора Василь Томаля
додає, що підприємство готове 
працювати з основними
культурами. «Якщо агрономи 
вирішать більше вирощувати
соняшнику з часом, то елеватор 
готовий. Якщо ситуація на
ринку буде на користь кукуруд-
зи, то знаємо, які моменти
варто добудувати, і рухатися 
далі», — каже Томаля.

Микола Буренко
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ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Що складного у роботі 
директора елеватора?

          а думку Андрія Юрченка,  
          директора Глухівського
          елеватора, найскладніше 
– доробка врожаю. «Агрономіч-
на служба вирощує прекрасний 
урожай з прекрасними
показниками. Але врожай треба 
продати. Зерно треба
очистити, просушити, доробити, 
аби відвантажувати товар
відповідно до вимог, прописаних 
в контракті.

Чим може пишатися дирек-
тор елеватора?

            икола Буренко, директор    
            Ічнянського елеватора, 
            каже, що гордиться тим, 
що змогли зберегти підприєм-
ство, утримали.  А з приходом 
інвесторів і «Ростка» «елеватор 
отримав друге дихання».

Ще Буренко пишається тим, що 
цього сезону елеватор подолає 
100-тисячний рубіж: «Першими 
починають агрономи, а закінчує 
елеватор. Агроном сіє, агроном 
збирає. Елеватор доводить 
справу до кінця. 100-тисячний 
рубіж — це завдячуємо 
агрономічній службі».

Хто найбільш важливий на 
елеваторі?

          а думку Василя Томалі, 
          директора Новгород- 
          Сіверського елеватора, 
головний на елеваторі – не 
директор, а працівники: «Усі 
питання вирішують люди. Люди 
— багатство, яке виконає всі 
поставлені завдання. Компанія 
вкладає в людей: це достойні 
заробітні плати, соціальний 
пакет, відпочинок. Одним 
словом, колектив».

А керівник елеватора в Глухові 
Андрій Юрченко додає, що 
елеватори групи — це сучасні
модернізовані підприємства. 
«Це мінімум робочої сили і
максимум ефективності», — 
каже Юрченко. З ним 
погоджується директор 
елеватора з Ічні Микола 
Буренко. «Нас 39 осіб разом зі 
мною. У жнива приймаємо 
приблизно  100 тисяч тонн, 
перевалюємо. І справляємося», 
— розповідає Буренко. А 
керівник Новгород-Сіверського 
елеватора Василь Томаля додає, 
що на елеваторі «хороша 
модернізація, хороша автомати-
зація, хороші кадри». 
Про людей з теплотою і гордістю 

говорить Буренко. «У нас уже 
династії працюють. Працює 
батько, працюють син,
дружина, діти, онуки. Про що це 
свідчить? Що люди, які в нас
працюють, вірять у підприєм-
ство», — говорить Буренко.
Штика зазначає, що спеціалі-
стам комфортно працювати,
адже елеватори групи постійно 
оновлюються, адже стратегія
розвитку нашої компанії 
передбачає постійний ріст 
валових зборів. «Елеватори 
постійно нарощують свої 
потужності від приймання до 
відвантаження зерна», — каже 
Штика. Адже ситуація на 
аграрному ринку постійно 
змінюється. Відповідно, 

змінюються плани компанії.
Наприклад, міняється сівозміна: 
десь почали більше вирощувати 
сої та кукурудзи. Відтак, змін 
потребують і елеватори. Адже 
різні культури мають свої
вимоги по доробці зерна з поля, 
— зазначає директор з
розвитку елеваторної групи. 
«Коли починали будівництво 
Новгород-Сіверського елевато-
ра, то відразу ж передбачили, 
що цей елеватор буде мати дві 
завальні ями, можливість 
приймати за добу до 4–5 тис. 
тонн ранніх зернових. Потуж-
ність зі зберігання — до 55 тис. 
тонн. Ми максимально заван- 
тажили територію під розвиток 
елеватора, спланували процес 

оперативного приймання та
підготовки зерна, сушіння 
зерна — відразу передбачили 
не одну сушарку, а цілих два 
потужних зерносушильних 
блоки, до них окремо розгляну-
ли питання накопичення і збері- 
гання зерна», — каже Штика.
Керівник Новгород-Сіверського 
елеватора Василь Томаля
додає, що підприємство готове 
працювати з основними
культурами. «Якщо агрономи 
вирішать більше вирощувати
соняшнику з часом, то елеватор 
готовий. Якщо ситуація на
ринку буде на користь кукуруд-
зи, то знаємо, які моменти
варто добудувати, і рухатися 
далі», — каже Томаля.

Н

Н
М

Солов‘ян Яна
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МАЙБУТНЄ

КАРТИНА ЧАСУ
ВІД «РОСТОК-ХОЛДИНГ»
Усім хочеться зазирнути в майбутнє, побачити, що і як буде років через… 100.
Ми так далеко не загадували, однак вирішили поцікавитися, як працівники групи бачать
«РОСТОК-ХОЛДИНГ» у 2050 році. Та яким буде аграрний сектор країни?
Отож, до вашої уваги — перші широкі мазки картини «РОСТОК-ХОЛДИНГ» зразка 2050 року.
Першими розмірковували на тему ічнянці та представники головного офісу групи.
І далі буде…

Ярослав ШТИКА,
директор з розвитку елеваторних господарств групи
          е питання не заміщення людей роботами. Сьогодні у світі мають місце фундаментальні зміни та інновації.  
          Може, у нас зміняться очисні машини. От зараз на ринку з’явилися фотосепаратори, які дуже дорогі, 
          встановлюються поки що виключно на насіннєвому виробництві. А років через 30–50, можливо, наша 
елеваторна промисловість буде готова вкладати кошти в таку техніку. Це дозволить, наприклад, розділити зерно 
не просто за загальними рисами — колір, вага, а визначати клас зерна. Це було б чудово, адже мова йде про 
аналіз кожної окремо взятої зернини. Можливо, буде вмонтована мінімальна рентгенівська установка, яка 
показуватиме, чи є в зерні жучок, чи навіть зможе побачити скриті ураження. Питання лабораторії на елеваторі 
відпаде. Лабораторія буде виконувати лише функції контролю і перевірки, чи правильно проводиться аналіз 
зерна загалом на об’єкті, а не перевіряти кожну машину. 

Фотосепаратор справиться сам. Цей же сепаратор дозволить вичищати зерна, адже зможе розділяти зерно та 
дрібні домішки.  

Елеватор у майбутньому матиме зовсім інший вигляд: приїздить зерно, проходить через фотосепаратор, який 
розділив зерно на класи і повідомив на дисплей, що в трубу 1 відправив 3-й клас, а в трубу 2 — фураж.

Щодо сушіння зерна. Можливо, здешевшає електроенергія, будемо сушити не газом. На елеваторі стоятимуть 
якісь тенти, щось на зразок мікрохвильової печі, але без шкоди для культур. Це питання часу, але такого роду 
машини повністю переформатують технологічні процеси на елеваторах.

Щодо ємкостей для зберігання, то наразі маємо металеві конструкції. Очевидно, що вони теж зазнаватимуть 
змін. Завтра, можливо, в якості матеріалу будуть використовувати надтверді пластмаси. Імовірно, буде вирішене 
питання старіння пластмаси під впливом ультрафіолетового проміння. І така банка матиме вагу не 120 тонн, а 
лише 12 тонн.

Гарантія на такий матеріал буде до 25 років, а потім її просто утилізують.

Ц



Микола БУРЕНКО,
директор Ічнянського елеватора
          кий буде елеватор у 2050 році, знає тільки один Бог. Але дуже хвилююся, що придумають 
          таку техніку, що й елеватор не буде потрібен.
          Може, у 2050-му на базі комбайна буде створений такий агрегат, що сам і калібруватиме, 
і сушитиме, і очищатиме, і зерно відправлятиметься одразу в порт. 

Дивіться, ніхто не міг подумати, що буквально за 20 років елеваторна промисловість країни 
зміниться. 

Елеватори були бетонні, уявляєте, що це таке. Сьогодні всі елеватори металеві, цинкові, оцинко-
вані. У нас американські сушарки стоять. А в майбутньому, сподіваюся, українське обладнання 
буде достойне. 

Вірю, що 2050 року це буде унікальне підприємство.

Кожен рік щось нове та нове додається. Ми навіть не могли думати кілька років тому, що так 
розбудуємося, що такі банки стоятимуть. 

Не готовий сказати, що буде через 50 років, але однозначно, що буде краще, ніж зараз.

Я
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«РОСТОК-ХОЛДИНГ» в Чернігівській області, 2050 (прогноз)



Сергій ЮР’ЄВ,
головний агроном Ічнянського кластера
         асамперед, трактори-безпілотники. І набагато раніше, нім думаємо. Але проблема 
         не в технологічності сільського господарства. Проблема, що в Європі, що в нас. 
         Немає кого садити за трактор. Люди тікають із села. Заглиблюватися не хочу в 
тему, але з кожним роком усе складніше шукати кадри на селі. 

Але технологічність агросектору росте буквально щогодини. 

З космосу можна робити багато операцій. Можна управляти врожаєм. Будь-яку 
інформацію по полю можна дізнатися: є історія за кілька десятків років, є порівняння, 
є карта неоднорідності.

Господарство майбутнього — люди, які здатні аналізувати та обробляти інформацію. 

Усе буде впиратися в момент, чи буде можливість технічно це організувати. Ще 10–15 
років тому ніхто не думав, що зможемо з супутника спостерігати техніку, як працює, які 
огріхи допустила на полі. Яка кількість насіння внесена, чи правильно машина виконала 
норму, з якою швидкістю агрегат ходить по полю. Як тільки трактор перевищує 
швидкість, уже GPS-служба телефонує. Процеси будуть автоматизовані, уніфіковані та 
управлятися з єдиного центру.

Чи буде в майбутньому професія «агроном»?

Професія залишиться, але вона трансформується. Робота агронома — це ціла система. 
Певними чинниками ми можемо вже керувати: підбір гібридів, сівозміна. Селекція не 
стоїть на місці. 

Якщо людство навчиться управляти природними процесами, тоді, напевне, основні 

роботи буде виконувати комп’ютер. Але якісь знання з біології потрібні. Якщо ти 
фахівець, то в майбутньому перейдеш до математичних моделей, прогнозів. Однак 
жоден рік на себе не схожий. Знаєте, коли я був ще студентом, то трапився такий 
випадок. Староста факультету розповідає декану, що таке іспит. «Це все одно — 
лотерея». На що декан відповів: «Чомусь програють завжди одні й ті ж». Так само і в 
сільському господарстві. Погодні умови, сонце світить усім однаково, але в когось 
урожай вище, у когось — гірше. Тому агрономи таки потрібні.

Хіба що навчимося керувати природою: опади будемо замовляти в певний час, тоді, 
мабуть, потрібні будуть виключно програмісти.

Н
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Володимир ОВЧАРЕНКО,
зоотехнік Ічнянського кластера
          ивився недавно програму «Їжа майбутнього», де ні м’яса, ні молока. Усе з тюбиків. Але це жарт. 
          Думаю, що як у 1950-му була корівка, так і в 2050-му теж буде корівка. 
          А зоотехніки — більше технологи.Д
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Юрій ЛЄБЄДЄВ,
головний агроном групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ»
          дуже хочу, щоб було життя на Землі, і щоб на планеті панував мир. Щоб ми були впевнені    
          в завтрашньому дні, щоб у нас на столі завжди був хліб. Якщо брати майбутнє агронома 
          чи механізатора на полях, то питання складне. Але я би не хотів, щоб скрізь працювали 
роботи, вірю, що на полях будуть працювати люди розумні, люди мислячі. А роботи будуть нам 
помічниками. 

Вірю, що жодна машина не замінить людину в сільському господарстві. Як не подивися, а певні 
висновки на полі може зробити тільки агроном. А робот може передати дані, обробка даних 
все одно залишиться за людиною. 

Ще скажу, що не хочу, аби людина володіла погодою.

Я

Микола КОПИЛ,
гендиректор Ічнянського кластера
          наєте, скажу так. Ми не біжимо поперед паровоза. Ми рухаємося разом із ним. Усе, що є передове 
          у світі, нове, що можемо використати, то ми вивчаємо, запроваджуємо. 
          У рослинництві — йдемо до точного землеробства. 

У тваринництві — найсучасніші технології в нас працюють уже сьогодні. 

Хочу побажати, щоб ми відзначали 15-річчя групи, а колись хтось із наших дітей чи онуків і 100-річчя 
компанії. Щоб «РОСТОК-ХОЛДИНГ» зростав і процвітав. Щоб зірочка «РОСТКА» ніколи не згасла.

З

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» в Сумській області, 2050 (прогноз)
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НОВІ ЗНАННЯ

У ЛОНДОН — 
ДО ФЕРМЕРІВ

Чому люди їдуть у Лондон? Хтось — 
побачити «Біг-Бен», хтось — побувати 
біля Віндзорського замку, а хтось — 
узагалі з мрією побачити королеву 
Єлизавету.
Чому до столиці Великої Британії їдуть 
українські агрономи? Секрет розкри-
ває наш головний агроном
Юрій Олександрович Лєбєдєв.

          редставники різних   
          аграрних організацій 
          України на запрошення 
компанії Corteva Agriscience 
(колишньої DuPont,  DuPont 
Pioneer та Dow AgroSciences) 
відвідали Велику Британію. 
Основна мета — виставка 
«Cereals — the Arable Event».
«Ця виставка відбувається в 
Лондоні щороку. Фактично — це
місце зустрічі всіх фермерів 
Великої Британії. Якщо
порівнювати формати, то 
виставка схожа на Дні поля, які
проводить в Україні Німецько-
український аграрно-демонстра-
ційний навчальний центр», — 
розповідає Юрій Олександрович. 
І додає: «Британська виставка 
проводиться з року в рік, без 
винятків. Чим цікава? Насампе-
ред, новинками.
Для порівняння: новинки, які 
представлені на виставці, 
скажімо, в німецькому 
Ганновері, в Україну потрапляють 
не раніше, ніж через 2–3 роки. 
Англійські новинки майже 
одночасно з британцями стають 
доступними й українцям».

«Хоча з точки зору масштабів, 
виставка в Лондоні значно
компактніша», — зазначає 
Лєбєдєв. «На британських 
просторах демонструвалося 
дуже багато гусеничної техніки. 
Різноманітна техніка, яка 
висіває сидерати. Ми (українці) 
поки лише оцінюємо такі 
напрямки. Можна сказати, 
придивляємося. А в європейців
ця тема дуже популярна. 
Найцікавіше те, що ми побачили 
дуже велику кількість техніки 
невідомих нам досі марок. 
Техніки, яку ми не бачили до 
цього ані в Україні, ані на жодній 
виставці в Європі», — 
розповідає Юрій Олександрович.
Головний агроном «РОСТОК 
ХОЛДИНГ» зазначає, що
представники вітчизняного 
агропрому мали нагоду
поспілкуватися з британськими 
фермерами та розпитати їх про
особливості ведення сільського 
господарства на просторах
туманного Альбіону. «На 
виставці було чимало британсь-
ких фермерів. У межах ділової 
програми послухав кілька 

доповідей англійських колег. 
Знаєте, вони зараз дуже 
цікавляться темою вирощування 
високоолеїнового соняшнику. 
Вважають, що за цим сегментом 
майбутнє», — ділиться 
враженнями представник групи. 
І тут же додає, що «якщо 
порівнювати українського 
агронома та британського 
фермера, то український
агроном буде сильнішим. Чому? 
Тому що нашому агроному
доводиться постійно шукати 
варіанти вирішення тієї чи іншої
проблеми — оптимальні 
варіанти агрегатів з догляду за
рослинами, варіанти ЗЗР, кошти 
врешті-решт. Наш агроном
постійно думає, мислить, шукає 
нестандартні рішення. Тут
доречно згадати всім відоме: 
«Голь на выдумки хитра». У
Британії простіше. Фермери 
працюють так, як пише книжка.
Особливо не відволікаються на 
різні нюанси. Чітко дотримують-
ся правил. Одним словом, 
консерватори. Наші люди 
набагато багатогранніші. Ми 
постійно кудись рухаємося,

перебуваємо в пошуку, прогре- 
суємо. Наше сільське господар-
ство прагне нових вершин».
За словами Лєбєдєва, українці 
були здивовані, бо, коли
порахували їх економіку, то 
зрозуміли, що британці майже
нічого не заробляють. «Як так, 
запитали ми? Вони: у нас
дотації, на кожен гектар ми 
отримуємо свої 200 фунтів, ось 
це і є нашим заробітком. У них 
дуже дорогі матеріально-техніч-
ні ресурси, тому, якщо все 
порахувати, то в кращому випа- 
дку в результаті виходиш у нуль», 
— каже Юрій Олександрович.
І завершує свою коротку розпо- 
відь про британців порівнянням 
їх з американцями: «Знаєте, світ 
звик, що американський фермер 
— це ковбойський капелюх, 
картата сорочка, чоботи.
Британські фермери — це 
масивні чоботи, наче тільки-но з
поля, сорочка в клітинку, джинси. 
Єдине, чого не вистачає, — 
ковбойського капелюха. Але 
фермера, мабуть, можна впізнати 
по одягу в будь-якій країні світу».

П
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Юрію Олександровичу, хто такий, у вашому розумінні, суперагроном?
          першу чергу, це людина, 
          яка досить комуні-
          кабельна, з якою цікаво 
й легко спілкуватися. 
Це людина, яка готова ділитися 
досвідом, навчити, згуртувати 
навколо себе команду.

Ми в «РОСТКУ» ростимо саме 
таких. Щороку в лютому
проводимо агрошколу в Глухові 
(на базі одного з кластерів).
Збираємо всіх агрономів групи. 
До нас приїздять спеціалісти
компаній BASF, Bayer, DuPont, 
Syngenta, Monsanto тощо.

Словом, усі, з ким працюємо. 
Разом аналізуємо результати
року, що минув, проговорюємо, 
що варто змінити, а що
залишити в новому сезоні. Після 
лекцій, тренінгів, обговорень в
обов’язковому порядку 
відбувається свого роду 

атестація агрономів. 
Це потрібно для того, щоб 
побачити, наскільки наші 
спеціалісти прийняли інформа-
цію, особливо нові знання, аби 
мати змогу рухатися далі в 
новому сезоні до поставлених 
цілей.

У
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СПРАВЖНІЙ БЛАГОДІЙНИК

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» — це прекрасні врожаї, високі надої, ефективний бізнес. Але головне для 
компанії — це люди та відроджені села.
Редакція «Rostok Life» розпочинає спецпроект «Справжні вчинки».

Його величають і меценатом, і благодійником, 
і доброчинцем, і покровителем.

Усе це — характеристики одного з акціонерів групи — 
Віктора Кияновського. Одним зі своїх пріоритетів 
Кияновський називає збереження ічнянських сіл, де 
живе сам із родиною. Він переконаний, що, мешкаючи 
поряд із простими селянами, найкраще вдається 
зрозуміти їхні потреби.

Віктор Павлович докладає максимум зусиль, аби жителі 
Чернігівщини не відчували себе обділеними ні в сільській 
школі, ні в дитячому садку, ні в спортивному закладі, а 
мали можливість вчитися і розвиватися в умовах, 
аналогічних світовим.



          ияновский каже, що 
          відродження України 
          почнеться з відродження 
села. Бо сам народився та виріс 
у селі.
Особливе ставлення в нього до 
української землі. «Ми всі
проти продажу землі, бо це 
останнє багатство країни.
Українська земля не має ціни — 
вона безцінна. Торгувати нею
можуть лише негідники і вороги 
нашого народу. Поясню думку: 
світові запаси чорнозему — ось 
справжнє багатство України, 
майже чверть родючих земель 
на земній кулі належить нам, 
українцям. І цим найбільшим 
скарбом торгувати?! Адже це 
багатство всього народу, і 
чиновники не вправі ним 
розпоряджатися. Я впевнений, 
що народ не дозволить цього 
зробити. Дерибанити землю 
нації, коли земля є основою 
благополуччя мільйонів родин, 
їхніх спадкоємців. Вона — 
вічний капітал. А «швидкі» 
гроші за продану землю при 
поголовній бідності люди 
розтратять і залишаться ні з 
чим. Я бачив землі багатьох 
держав світу, але такої родючої, 
як у нас, ніде не зустрічав. Коли
повертаєшся з поїздок в Україну 
— готовий цілувати цю землю.
Тож завдання тих, хто господа-
рює на ній, — зберегти її
попри все. Це вічна цінність 
для наших нащадків», — 
розмірковує Кияновський.
Очевидно, що Кияновський — 
хороший бізнесмен і досвідче-
ний керівник. Але всі проекти, 
увесь бізнес вибудовує через 
призму звичайного селянина. 
Динамічний розвиток напрямку 
«тваринництво» групи — 
яскраве тому підтвердження. 
«Реконструкція тваринницьких 
ферм, будівництво ферми з 
сучасним доїльним залом 
європейського рівня — і в 
результаті маємо сучасну ферму 
європейського рівня. Не тільки 
зовні. Важка ручна праця 
відсутня: усе механізовано та 
автоматизовано. Обладнання 
дозволяє виробляти продукцію 
європейського стандарту», — 
каже Віктор Павлович. І додає, 29
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К що спочатку технологи з 
недовірою оцінювали проект про 
виробництво молока екстра-
якості. «Це була захмарна мрія. 
Нині це реалії. Тільки молоко 
екстра-якості. Сьогодні ставимо 
завдання — ефективність.
Собівартість одного кілограму 
молока, отриманий прибуток,
рівень рентабельності», — каже 
Кияновський. Тому він
відстежує появу нових техноло-
гічних рішень, адже вони
допомагають оптимізувати 
виробничі процеси.
Паралельно з бізнесом 
Кияновський з таким же
ентузіазмом реалізує соціальні 
ініціативи. «Не варто ставити
питання, скільки коштів на це 
витрачено», — каже Кияновсь-
кий. Варто робити. «Завжди 
треба перед собою ставити 
завдання, цілі й до них іти, не 
зупиняючись. Тоді буде резуль- 
тат. Працювати, працювати, 
працювати. Оце і весь успіх», 
— зазначає Віктор Павлович.



Тепер дитсадок працює, і це — дуже важливо для Ічні. І коли я бачу тут 
усміхнених дітей, то в мене одразу ж поліпшується настрій. 

                                                                  Віктор Кияновський30
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СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ

Більше 15 років Віктор Павлович опікується будинком ветеранів у Крупичполі Ічнянського району, обласною дитячою 
лікарнею, будинком дитини «Надія» у Прилуках, надає матеріальну допомогу школам, лікарням, дитячим дошкільним 
закладам, монастирям та храмам, воїнам АТО, окремим громадянам — на лікування хворих.

Дитячий садок № 3 — гордість Ічні! Завідувач Людмила Герасименко каже, що з 2000-го, впродовж цілих 15 років, будівля 
не функціонувала — її закрили. Підтримка і небайдужість Віктора Кияновського – і вже приміщення реконструйоване, 
закуплені меблі і сьогодні цей садочок є одним з найкомфортніших та найсучасніших у всій Ічнянщині.

Наразі дитсадок відвідує 170 дітей, малеча хоче сюди йти, і батьки прагнуть, щоб їхні діти перебували саме тут. Поруч 
розташований садок №5. Віктор Павлович також допомагає.

Про школи Кияновський теж не забуває, зокрема допомагає з облаштуванням спортивних майданчиків на їхній території.

ПРОЕКТИ

ДОБРІ СПРАВИ

ДИТЯЧІ САДКИ, ШКОЛИ

Аграрії Ічнянщини на чолі з Віктором Кияновським дбають і про здоровий раціон маленьких українців. Згідно з 
програмою «Здорова дитина — успішна Україна!» кожна дитина, як у садку №3, так і в інших садках та початкових 
класах шкіл, отримує молоко та молочні продукти кожного дня.

ЗДОРОВА ДИТИНА — УСПІШНА КРАЇНА



Цьогоріч на озері біля Ічні, на ставі «Тракторний стан»
поселилися чарівні лебеді, з часом у них з’явилося шестеро
симпатичних лебедят. Водойма стала улюбленим місцем
відвідування родин з дітками, які милуються граціозними
птахами. І тому збереження пернатої фауни, що проживає на
ставку, стало нагальним питанням для громади та Віктора
Кияновського. За його ініціативи на розгляд Ічнянської 
міської ради було винесено питання «Про охорону рідкісних 
видів птахів та вжиття невідкладних заходів щодо безпеки 
людей під час сезону полювання поблизу населеного 
пункту». Рішення прийнято. Став віднині є забороненою для
полювання територією.

ЛЕБЕДІ

7 лютого 2018 року в качанівському палаці було прийнято рішення про створення Благодійної організації «Фонд 
відродження Качанівки» за ініціативи голови Чернігівської обласної державної адміністрації Куліча Валерія 
Петровича та акціонера групи  «РОСТОК-ХОЛДИНГ», депутата обласної ради, Кияновського Віктора Павловича. 
Благодійна організація «Фонд відродження Качанівки» ставить за мету сприяти розбудові, реконструкції, музеєфікації 
та розвитку Національного історико-культурного заповідника «Качанівка», палацово-парковий комплекс якого 
належить до визначних об’єктів національного культурного надбання.

10 липня 2018 року для НІКЗ «Качанівка» відбулася знакова подія — підписання договору між БО «Фонд відрод-
ження Качанівки» та проектним менеджером фондів Єврокомісії Омельчуком Сергієм Івановичем щодо розробки 
«Стратегії розвитку Національного історико-культурного заповідника «Качанівка» до 2027 року». Стратегія необхід-
на для залучення додаткових коштів державних і грантових фондів Європейського Союзу та США з метою всебічно-
го розвитку Національного історико-культурного заповідника: модернізації інфраструктури, збереження, розвитку 
та музеєфікації культурної спадщини, впровадження новітніх екологічних програм у заповіднику.

Небайдужі до культурної спадщини своєї країни українці можуть робити свої внески в справу відродження 
Качанівки: http://www.fondkachanivka.in.ua

Майбутні покоління повинні побачити всю красу і велич Качанівки, яка з кожним роком стає все 
більш популярним місцем для туристів з України та зарубіжжя. Значно більше людей нині збирає і 
літературно-мистецьке свято «Качанівські музи». Ми будемо налагоджувати зв’язки з українською 
діаспорою та розширювати коло однодумців... 

                                                                                            Віктор Кияновський 31
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СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ

Товаришує Кияновский з учасниками районного об’єднання літераторів «Криниця». Спільними зусиллями видали близько 
ста книжок різних жанрів. Віктор Павлович дбає і про вихід літературно-мистецького альманаху «Ічнянська криниця».

ЛІТЕРАТУРА

ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ КАЧАНІВКИ



Віктор Павлович підтримує і знамениту спортсменку, 
свою землячку Олену Костевич — олімпійську чемпіон-
ку з кульової стрільби, призерку Олімпійських ігор, 
чемпіонку світу.

Цього року в січні на турнірі Кубок Haendler&amp; 
Natermann у німецькому Хохбрюку Олена Костевич 
посіла найвищу сходинку п’єдесталу. Спортсменка 
тріумфувала на міжнародних змаганнях зі стрільби з 
пневматичного пістолету на дистанції  10 метрів з 
рекордним результатом у кваліфікації 587 балів та у 
фіналі —  244,8 очки. А в травні Олена Костевич 
перемогла у фіналі Кубка світу з кульової стрільби, 
який проходив у Мюнхені. Костевич виступила у стрільбі 
з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. У цій 
же дисципліні пара Олена Костевич–Олег Омельчук 
також виграла золоту медаль.

32-річна українка ставала олімпійською чемпіонкою 
Афін–2004 та вигравала дві бронзи на Іграх у Лондоні 

ОЛІМПІЙСЬКА 
ЧЕМПІОНКА 
ОЛЕНА КОСТЕВИЧ
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СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ

Спортивний клуб «Берег» створений 2009 року.  
В основній і підготовчій групах клубу займається 
більше 150 спортсменів. Заняття в клубі доступні не 
тільки юним жителям міста Ічня. 

Філії «Берега» створені в селищах Дорогінка, 
Припутні, Івангород, Гужівка, Ольшана. 
Особливо пишаються в клубі своїми вихованцями. У 
2015 році вихованці клубу «Берег» завоювали 6 
світових нагород на чемпіонатах світу та Європи. 
Завдяки цьому результату Чернігівська область у 
2015 році вперше посіла І командне місце в Україні з 
боксу. Загалом з 2009 по 2018 роки дівчата та хлопці 
клубу «Берег» здобули 20 світових нагород на 
чемпіонатах світу та Європи. Десятеро 
спортсменів-ічнянців входять до Національної збірної 
України з боксу. 

За всіма успіхами — напружена праця, тренування до 
сьомого поту та надзвичайно талановитий Вчитель.  

КЛУБ «БЕРЕГ»
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СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ

Група «РОСТОК-ХОЛДИНГ» підтримує також футбол. У місті Ічня діє футбольна команда «Росток-Ічня». До гри у футбол 
залучена молодь населених пунктів Ічнянського району. Цьогоріч команда стала чемпіоном району.

Нова планка, яку поставили перед собою на 2019 рік як спонсори, так і команда разом з тренером, – чемпіонат області.

Наші щирі вітання команді! Чекаємо нових досягнень та бажаємо подальших звершень!

ФУТБОЛ

Ічнянщина відома у всьому світі успіхами нашої команди «Берег». Наші дівчата — це приблизно 60% збірної 
України юніорів, які досягають найвищих результатів на змаганнях світового та європейського рівня. 

                                                                                                   Віктор Кияновський

У 2015 році за високі досягнення на міжнародному рівні тренеру Олегу Кравцю було присвоєне звання заслужений тренер 
України з боксу. За підсумками 2016 року тренер спортивного клубу «Берег» Олег Кравець визнаний найкращим тренером 
України. Саме завдяки ньому дівчата та хлопці впевнено тримаються на європейському та світовому рівнях. 

2018 року на чемпіонаті Європи з боксу, що відбувався в Румунії, у віковій категорії до 
22 років ічнянка Юлія Дем’яненко здобула срібну медаль. У серпні Юлія Дем’яненко завоювала золоту нагороду, а Катерина 
Рогова — бронзову на Кубку України з боксу серед жінок.

«У чому запорука успіху? Насамперед у ретельному доборі гравців. Наша команда укомплектована на 100%. 
Але ми і надалі працюємо для її підсилення. Дуже важливо і те, що командою опікується досвідчений 
фахівець з футболу тренер Ярослав Пішта. Регулярно двічі на тиждень проводиться тренування, по ходу 
зустрічі коригується склад гравців. Відмінну підготовку демонструють юні футболісти Павло Мельниченко, 
Олег Пітько, Павло Пішта, Андрій Пішта. На їх рахунку найбільше голів. Нарівні з ними і воротар 
Артем Смілик, що за всі матчі пропустив лише один м’яч».

                                                                                      Віктор Кияновський



 КРОКУВАТИ В НОГУ З ЧАСОМ

БЛОКЧЕЙН РОСТКА
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«РОСТОК-ХОЛДИНГ» енергійно рухається вперед і вгору разом із часом та всіма новаціями 
сучасних буднів. Поговоримо?

Група «РОСТОК-ХОЛДИНГ» 
віднедавна має свою сторінку 
на Facebook.
Західні компанії вже багато 
років використовують Facebook
для просування своїх товарів і 
послуг, успішно налагоджуючи
пряму комунікацію зі спожива-
чами. В Україні цей канал
поширення інформації наразі не 
є пріоритетним, але досить
швидко набирає обертів.
Майже за 900 днів присутності в 
найбільшій світовій соціальній
мережі група потоваришувала з 
чудовими людьми. Наші понад
700 друзів читають і стежать за 
новинами та подіями групи.

Історією холдингу цікавляться не 
лише в Україні, а й закордоном. 
Серед пошановувачів сторінки — 
жителі близьких і далеких 
країн: Польщі, Туреччини, США, 
Канади, Латвії та Нідерландів. 
Аудиторія групи росте. Адже 
чимало людей у світі, як і 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ», сповідують 
ідеологію поєднання ефективної 
економічної діяльності в 
гармонії з суспільством та
довколишнім світом. 
Приєднуйтеся до аудиторії 
групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ» на 
Facebook і дізнавайтеся 
першими про наші досягнення:  
@RostokHolding

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» та Facebook

Facebook — одна з найбільших світових соціальних мереж, у 
якій зареєстровано сотні мільйонів користувачів з усієї планети.



БЛОКЧЕЙН РОСТКА
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«РОСТОК-ХОЛДИНГ» та Youtube
Знаєте, завдяки сторінці групи 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ» на
Facebook, у групи 2018 року 
з’явилася ще одна новація —
корпоративний Youtube-канал. 
Саме проглядаючи пости й
дописи на сторінці в соціальній 
мережі, зрозуміли, що

найбільше наші друзі полюбля-
ють відео. Особливо ролики, які
знімаємо за допомогою дронів. 
Відео про будні компанії 
завжди динамічне та енергійне.
До речі, а ви знаєте, що, за 
прогнозами, до 2019 року 80%
відео становитиме 80% контенту 

YouTube (від  англ.  you «ти, ви» 
+ tube «труба» = «телик»  
жарг.  «телевізор» — популяр-
ний  відеохостинг, що надає
послуги розміщення  відеома-
теріалів . Заснований  14
лютого   2005  року трьома 
працівниками  PayPal:  Чадом
Герлі,  Стівеном Чені  та  
Джаведом Карімом. 
Є підрозділом компанії  Google. 
Станом на серпень 2017 року 
YouTube є другим за
відвідуваністю сайтом в 
Інтернеті (за даними компанії  
Alexa Internet ).
Завдяки простоті та зручності 
використання YouTube став 
одним із найпопулярніших 
місць для розміщення 
відеофайлів. Служба містить 
як професійні, так і аматорські 
відеозаписи, включаючи 
відеоблоги.

в Інтернеті!!! Навіть сьогодні
більшість людей вважають за 
краще не читати, а дивитися
відео. 
Підписуйтеся на наш Youtube-
канал і дізнавайтеся про «життя 
зростаючої  фабрики під 
відкритим небом» першими

www.youtube.com/
channel/UCSLmqjvOByh
6-ei7K6MlVsw

Запрошуємо Вас на оновлений сайт групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ»: 
www. rostokholding.com
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КОНКУРС

 ФУТУРИСТИЧНИЙ
ХОЛДИНГ

Завдання просте і складне водночас. 
ПРОСТЕ: у зручному для кожного учасника форматі розповісти/зобразити, яким бачите 
«РОСТОК» у майбутньому. Скажімо, 2050 року.
СКЛАДНЕ: темп життя, особливо аграрного, настільки пришвидшився, що інколи протягом 
сезону кілька разів доводиться вносити корективи у виробничі плани.

Яким буде сільське господарство майбутнього? 
Яким стане «РОСТОК-ХОЛДИНГ» через роки?
Пропонуємо поміркувати над цими питаннями нашим юним 
читачам. Отож, увага — КОНКУРС.

Формат� �аст�: 

ПЛАКАТ, МАЛЮНОК, 
ВІРШ, ТВІР, 
РУЧНА РОБОТА, ВІДЕО
Якщо тобі від 5 до 19 років, 
то мерщій включай свою уяву 
і починай створювати 
майбутнє сьогодні.
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КОНКУРС

НАГОРОДИ
У кожній з вікових категорій журі «РОСТОК-ХОЛДИНГ» відбере
одного переможця. У якості нагороди володарі першого місця
отримають ОКУЛЯРИ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ.
1 категорія — діти віком до 7 років включно
2 категорія — діти віком від 8 до 13 років
3 категорія — діти віком від 14 до 19 років
Усі інші учасники отримають заохочувальні призи.

       ТЕРМІНИ
Конкурсні роботи приймаються 
до 30 листопада 2018 р.
Роботи надсилайте на електронну адресу: 
pr@rostokholding.com

Поштову адресу: Україна, 01133, м. Київ, бульвар
Лесі Українки, 30-В, група «РОСТОК-ХОЛДИНГ»,
для Вікторії Корольчук-Іващенко

      ОБОВ’ЯЗКОВО 
в листі просимо вказати 
прізвище, ім’я, вік і контактний телефон.
Будемо вдячні за інформацію про належність до одного 
з кластерів групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (Глухівський,
Новгород-Сіверський, Ічнянський)

Оголошення результатів: У наступному випуску 
журналу «РОСТОК-Life» буде опубліковано кращі роботи 
та оголошено переможців.
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 НОМІНАЦІЯ 
ІННОВАЦІЙНІСТЬ

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

Віктор КУПАВЦЕВ,
голова Ради директорів

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» — це вертикально-інтегрована агропромислова група, що 
спеціалізується на вирощуванні та реалізації зернових культур, а також виробництві та 
продажу молока. Земельний банк групи, розташований у Чернігівській і Сумській обла-
стях, становить близько 60 000 га й поділений на три великих суміжних кластери. Групі 
належать 5 тваринницьких ферм, 3 елеваторних комплекси загальною потужністю одно-
часного зберігання зерна понад 104 000 т, а також низка торгових компаній.



39

РО
СТ

ОК
 L

IF
E 

№
1 

(6
) 2

01
8,

 В
ЕР

ЕС
ЕН

Ь

МЕДІА ДАЙДЖЕСТ

          рофільними сільського-
          сподарськими 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.
             об отримувати високі 
             врожаї, «РОСТОК-
             ХОЛДИНГ» застосовує 
елементи точного землеробства 
й активно впроваджує інші нові 
технології. Вже звичним стало 
щорічне проведення докладного 
аналізу ґрунтів, який допомагає
вдосконалювати технологічну 
карту вирощування сільгосп-
культур, оптимізувати викори-
стання добрив і ЗЗР. З 2016
року компанія також здійснює 
листкову діагностику рослин, що 

відповідно до своїх планів 
розширення 
площ під кукурудзою в 
північному кластері й опти- 
мізації 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
одночасного зберігання стано- 
вили 104 000 т, потужності із 
сушіння кукурудзи — понад 
6 тис. тонн на добу, потужності
з відвантаження — 4500 т/добу. 
Майже все основне обладна- 
ння на Новгород-Сіверському 
елеваторі — вітчизняного
виробництва, від компанії 
«Лубнимаш».
          одальші плани «РОСТОК- 
          ХОЛДИНГУ» здебільшого  
          пов’язані з інвестиціями 
в сільгосптехніку й агротехно-
логії. Кластери групи навесні 
минулого року вже поповнили 

свій технічний парк 30 одиниця-
ми машин й обладнання John 
Deere, Case, Horsch, Kuhn, 
Tecnoma. Інвестиції компанії в 
надсучасні трактори, самохідні 
обприскувачі, посівні комплекси 
та ґрунтообробну техніку 
(культиватори, глибокорозпушу-
вачі, дис- кові борони) 
становили близько 100 млн 
гривень. Тенденція до інновацій-
ності триває: минулої осені в 
холдингу провели тестування 
нових моделей комбайнів 
світових виробників — New 
Holland, Case, John Deere, Claas. 
Завдяки таким випробуванням 
компанія сподівається зробити
правильний вибір техніки 
загального напрямку свого 
розвитку.

надає точнішу інформацію щодо 
їх забезпеченості поживними 
елементами. Нещодавно група 
запустила в тестовому режимі 
супутниковий моніторинг 
власних полів. Крім того, 
здійснюється регулярний обліт 
полів дронами для детальної 
аерофотозйомки 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 
добрив та густоти посіву.
          озвивати рослинництво,          
          не забезпечивши надійне 
          зберігання зернових, — 
нелогічно, тому наступною 
ланкою виробничого ланцюга, у 
яку інвестує «РОСТОК-ХОЛДИНГ», 
є зерносховища, зокрема 
елеваторні комплекси з роз- 
ширеною технологією очищення 
та сушіння зерна. Торік компанія 
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Аграрна еліта України



Валерий Анатольевич, можете 
оценить сезон-2017. С какими 
показателями группа закончила 
год?

         сли говорить о произво-
         дственных показателях, 
         то в общем зачете мы 
получили хорошие показатели 
урожайности в разрезе культур. 
В целом хозяйства собрали 
336 тыс. тонн сельскохозяй-
ственных культур. Так, скажем, у 
нас средняя урожайность 
кукурузы  в прошлом году 
составила 10,5 тонн с гектара 
(ред.: средняя урожайность по 
Украине – 5,4 т/га). Урожайность 
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БЛАГОРОДНОЕ 
РЕМЕСЛО – 
РАСТИТЬ ХЛЕБ
Группа «РОСТОК-ХОЛДИНГ» выращивает пять основных культур: озимую пшеницу, яровой 
ячмень, подсолнечник, сою и кукурузу. О том, какой урожай вырастили, чем живет холдинг в 
настоящее время, о чем мечтает, поделился директор компании Валерий Ласьков.

МЕДІА ДАЙДЖЕСТ

кса в г. Новгород-Северский. 
Общие мощности по единовре-
менному хранению группы 
составляют 104 тыс. тонн, 
мощности по сушке кукурузы – 
более 6 тыс. тонн в сутки. 
Мощности по отгрузке – 4,5 тыс. 
тонн в сутки. 
Что касается планов на буду- 
щее… 

Мы и дальше будем стараться 
делать акцент на складской 
логистике, а также будем 
наращивать сушильные 
мощности. В этом году мы 
планируем увеличить зерносу-
шильные мощности наших 
элеваторных комплексов в Ичне 
(Черниговская область) и 
Глухове (Сумская область).

Кроме складской логистики и 
сушильных мощностей, какие 
еще направления будут 
приоритетными для компании? 
О каких объемах инвестиций 
идет речь?

           прошлом году инвестиции
           в  развитие  группы  
           «РОСТОК-ХОЛДИНГ» 
составили 8,5 млн USD. 
Львиная доля этой суммы была 
направлена на увеличение 
элеваторных мощностей, в 

частности на реконструкцию 
Новгород-Северского элевато-
ра, а также покупку сельскохо-
зяйственной техники. 

Кластеры группы в январе- 
октябре 2017 года пополнили 
технический парк 30 единица-
ми машин и оборудования 
мировых производителей: 
John Deere, Case, Horsch, Kuhn, 
Tecnoma.

На сегодняшний день группа 
уже имеет серьезный технопарк 
— почти 500 единиц самоходной 
и прицепной техники. Однако 
вопрос обновления парка 
техники все еще актуален для 
некоторых хозяйств. 

Инвестиции в современную 
технику позволяют усовершен-
ствовать технологические про- 
цессы при обработке земли, 
сэкономить топливо, 
обеспечить своевременную 
уборку урожая  и максимально 
снизить при этом потери. 
Эффект от инвестиций в такую 
технику ощутим уже в первом 
году ее использования. Срок 
окупаемости — 2-3 года.

В 2018 году в технику плани- 
руем инвестировать около 
1,5 млн USD.

Е

озимой пшеницы достигла 
исторического максимума – 6,7 
тонн с гектара. Урожайность 
ячменя – 5,3 тонн с гектара, 
подсолнечника – 2,8 тонн с гек- 
тара, сои –  2,4 тонн с гектара.

Осенью 2017 группа ввела в 
эксплуатацию модернизирован-
ный элеватор. На сезон 2018/ 
2019 есть дальнейшие планы по 
наращиванию элеваторных 
мощностей?

             ы в рекордно короткие  
             сроки построили и ввели 
             в эксплуатацию первую 
очередь элеваторного компле- 
М

В
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Вот уже два года, как Вы 
возглавляете группу «РОСТОК- 
ХОЛДИНГ». Что удалось сделать 
за этот период?

          бы  не хотел разделять   
          мои  личные  достижения    
          и достижения нашей ко- 
манды. В «РОСТОК-ХОЛДИНГ» я 
работаю с замечательными 
специалистами. Это команда 
единомышленников – люди, с 
которыми хочется и можно 
что-то делать. И я рад, что мои 
знания и опыт помогли нам с 
командой сделать многое.

Назовите достижение вашей 
команды за 2017 год?

          от модернизация Новгород-  
           Северского элеватора — 
            это проект в рамках стра- 
тегического развития холдинга.
Также мы реализовали в 2017 
году животноводческий проект 
на базе Ичнянского кластера.

Я

Ранее на животноводство в 
компании мы не смотрели 
фундаментально. Я увидел 
команду, способную развивать 
это направление, и, конечно же, 
было принято решение 
двигаться дальше. Ведь в 
сегменте животноводства, как и 
в другом направлении бизнеса, 
наличие команды, понимающей, 
что и как необходимо делать – 
основа. Да, можете закупить 
суперпродуктивных животных, 
можете создать суперпрекрас-
ную кормовую базу, но от 
обычной женщины, которая 
ходит и убирает за коровой, 
следит за ней, дает сигналы 
ветеринару, зависит очень 
много.
Защищая проект, я обещал 
собственникам, что прибыль в 
животноводстве на гектар будет 
выше, чем в растениеводстве. 
По результатам 2017 года я 
вижу, что прибыль с гектара 

получили выше. Хотя все это 
будет еще анализироваться, 
подсчитываться.
Если говорить в цифрах, то в 
результате реконструкции ферм 
на территории Ичнянского 
кластера продуктивность 
фуражных коров группы в целом 
выросла на почти 40% — до 
8274 кг на голову.
Кроме того, мы не просто 
увеличили надои молока, мы 
обеспечили качество молока. На 
молочно-товарном комплексе в 
Ичне у нас все молоко 
экстра-класса. В прошлом году 
мы дифференцировали 
источники заемных средств. В 
итоге – более дешевые 
финансовые ресурсы, а именно 
стоимость заемных средств 
снизилась с 9% до 6%. 
Второе: компания получила 
возможность использовать 
широкий набор залогов.  

Третье: кредитование в 
национальной валюте по 
привлекательным процентным 
ставкам.
И наконец, группа немного 
изменила корпоративную стру- 
ктуру: создали несколько сове- 
щательных органов. Это своего 
рода комитеты, на которых 
вырабатываем позицию по осно- 
вным направлениям и вопросам.
В составе группы работает три 
кластера в разных регионах. 
Каждая область имеет свои 
особенности, поэтому есть 
единая концепция, которая 
реализуется с учетом особен- 
ностей отдельно взятого 
кластера.В

АГРО ПЕРСПЕКТИВА
ЖУРНАЛ

№1 (207), 02.2018 р.



Наявні системи та точне 
землеробство
           ідприємство наразі має 
           літальну техніку — дрони, 
           за допомогою яких 
проводять обстеження та аналіз 
усіх своїх полів. Тож одним із 
завдань диспетчерської є робота 
з дронами. «Одним з головних 
елементів нашої роботи є 
картографування врожайності. 
І якщо ми спостерігаємо деякі 
недоліки, наприклад, різке 
зниження врожайності на певній 
ділянці поля, то порівнюємо 
дані, зібрані дронами, з архіву 
за весь період вегетації та 
робимо аналіз, що саме не так», 
— продовжує пан Дмитро.
В подальшому «на плечі» 
диспетчерського центру 
планують перекласти функцію 

МЕДІА ДАЙДЖЕСТ
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 УСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

Питання організації та контролю робочих процесів у сільському господарстві є особливо 
гострим, адже за неправильного виконання лише однієї агротехнічної операції вся річна праця 
може бути зведена нанівець.

         акож не менш важливою є 
         економічність експлуатації 
         сільськогосподарської 
техніки, що у подальшому без- 
посередньо матиме вплив на 
рентабельність вирощування 
тієї чи іншої сільськогосподар-
ської культури та ведення 
господарської діяльності в 
цілому. Адже вартісна техніка 
приносить прибуток лише тоді, 
коли вона працює, а не 
простоює. Тому правильна 
організація роботи та контроль 
за її виконанням дають змогу 
знайти «чорні діри» у вашому 
господарстві та досягти 
максимальної ефективності у 
роботі. За допомогою яких 
інструментів ведуть контроль за 
роботою численних МТП у 
«Росток-Холдинг», який є 
однією з найбільших вертикаль-
но-інтегрованих агропромисло-
вих груп, що спеціалізуються 
на вирощуванні та реалізації 
зернових культур, а також 
виробництві та продажу молока?

під час експлуатації.
Також є трактори аналогічної 
потужності від компанії Case IH. 
Не слід забувати й про парк
зернозбиральних комбайнів, 
самохідних обприскувачів, 
тракторів, які здійснюють 
допоміжні роботи.
Як було вже зазначено, на 
сьогодні господарство обробляє 
близько 60 тис. га, а це понад 
500 полів площею від 10 до 300 
га. І як розповідає виконавчий 
директор агрохолдингу 
Дмитро Купавцев, ніяких ніг 
не вистачить для того, аби за 
потреби обійти всю площу й 
проконтролювати виконання
технологічних операцій чи 
оцінити стан розвитку вирощу-
ваних культур. Тож, щоб 
спростити операції щодо 
контролю та оцінки роботи 
техніки в межах господарства 
тут широко впроваджують
різноманітні системи та 
технологічні методики.

Керування процесами у режимі 
24/7
          ожен холдинг по-різному     
          організовує процеси 
          виконання сільгоспробіт. 
Якщо говорити про «Росток- 
Холдинг», то в компанії було 
створено диспетчерську службу, 
яка контролює виконання всіх
технологічних операцій не лише 
на кожному конкретному полі, а 
й у господарстві в цілому.
«Перше і головне завдання 
нашої диспетчерської служби — 
це надати можливість усім 
учасникам технологічних 
процесів мати загальне 
уявлення про те, що відбуваєть-
ся в холдингу», — говорить
виконавчий директор. За його 
словами, таке рішення дає змогу 
оперативніше реагувати на 
вирішення проблем, що 
виникають під час управління 
технологічними процесами, і не 
витрачати дорогоцінний час на 
телефонні переговори зі 
спеціалістами щодо питань типу 

Структура агрохолдингу
         аразі «Росток-Холдинг»     
         обробляє близько 60 тис.га 
         землі у Чернігівській і 
Сумській областях. За структу-
рою холдинг має три кластери, 
які працюють як окремі 
структурні одиниці й оснащені 
всією необхідною технікою.
Загальна кількість техніки 
разом із легковим автотранс-
портом, яким пересувається 
агроменеджент холдингу, 
становить близько 500 одиниць. 
До того ж компанія кожного 
року залучає низку приватних
автоперевізників для транспор-
тування зерна від поля до 
елеватора і далі в порт.
Щодо основної техніки, за 
допомогою якої проводять усі 
технологічні роботи, то лише 
300-сильних тракторів у 
господарствах холдингу — 
36 одиниць. Зазвичай, це 
трактори John Deere, які 
відмінно себе зарекомендували 
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«Як відбуваються справи». 
Така система дає змогу в 
автоматичному режимі 
отримувати всі повідомлення 
про виконання  або невиконан-
ня певних технологічних 
операцій. Утім, інформація про 
такі проблемні питання, як 
вихід із ладу технологічного 
обладнання, надходить не всім 
одразу, а почергово. Так, про 
те, що техніка простоює 
близько півгодини, спочатку 
дізнаються інженер та 
керівник господарства. За 
тривалішого простою (більше 3 
годин) інформація надходить до 
керівного складу кластера, а 
також дублюється менеджмен-
ту центрального офісу. Всі 
повідомлення в автоматичному 
режимі надсилаються кожному 
через Viber та смс, до того ж  
здійснюється дзвінок 
відповідному спеціалістові. 
Слід зауважити, що керівництво 
холдингу постійно контролює 
ситуації, що виникли.

Проблеми, які виникають у 
разі впровадження систем
          а ринку України є досить 
          багато систем, завдяки 
          яким контролюють 
виконання технологічних 
процесів. Найголовніша 
проблема — це вибрати 
оптимальну систему та 
впровадити її в господарстві. 
Адже інновації найважче 
даються насамперед тим 
працівникам, які звикли 
працювати як у старі добрі 
часи. Деякі працівники навіть, 
аби завадити впровадженню 
систем контролю, висували 
теорію,що після встановлення 
таких систем у техніки 
знижується потужність двигуна 
на 20%. Та щоб розвінчати 
цей міф, ми змушені були 
замовляти стендові випробу-
вання у компанії — дистрибуто-
ра техніки. Як наслідок — було 
виявлено, що системи 
контролю не впливають на 
потужність трактора, — 
розповів виконавчий директор 
холдингу.

Що контролюємо
          о-перше, контроль за 
          переміщенням усього 
          транспорту, онлайн керу- 
вання ним і контроль щодо 
виконання технологічних 
процесів ведуть диспетчери. 
Тобто, за допомогою 
GPS-tracker працівники 
диспетчерського центру 
постійно контролюють основні 
робочі параметри техніки 
(місцезнаходження, шляхи 
пересування, робоча швидкість, 
час працюючого двигуна тощо) і 
за потреби мають змогу 
коригувати роботу працюючої 
техніки залежно від технологіч-
ного завдання чи у разі зміни 
погодних умов. Окремо 
здійснюють контроль витрати 
палива.

«Контроль виконання всіх 
технологічних операцій є най- 
головнішим. Не варто економи-
ти на системах, які контролю-
ють швидкість роботи, кількість 
внесених мінеральних добрив, 
ЗЗР. Адже від якості виконання 
таких робіт напряму залежить 
майбутній урожай.
Цьогоріч у господарствах 
нашого холдингу працювати-
муть два нові розкидачі 

мінеральних добрив, які 
контролюватимуть кількість 
добрив, завантажених у 
розкидач, і фактично внесену 
їхню кількість на одиницю площі 
поля», — говорить керівник 
холдингу.
«Наразі є системи, які мають 
змогу контролювати якість 
роботи ґрунтообробного 
знаряддя. Це системи контролю 
навіть роботи плуга, тобто 
точної глибини обробітку. 
Завдяки практичному досвіду за 
словами продавців цих знарядь, 
усі вони працюють добре. Утім, 
як доходить до справи, то не все 
так гладко. Для контролю якості 
роботи ґрунтообробних знарядь 
ми використовуємо опосередко-
вані дані. Це витрата палива 
на гектар, навантаження 
на двигун, швидкість тощо. 
Можна контролювати і кількість 
зроблених подихів оператором. 
Проте головне питання — це 
вартість таких систем, доціль-
ність їхнього впровадження та 
термін окупності», — зазначає 
пан Дмитро.

Основне завдання — чітка 
система контролю
          господарстві використо-
          вують декілька систем 
          контролю. По-перше, 
система контролю палива. Така 
система дає змогу постійно 
контролювати витрату палива на 
працюючому двигуні (вимірю- 
ється подавання палива та 
«обратки») і рівень палива в 
баку. Також є системи, встанов- 
лені заводом — виробником 
техніки, для контролю пофор-
сункової витрати палива, проте, 
за словами пана Дмитра, повної 
картини про наявність палива у 
баку ці системи не дають (надто 
велика похибка обчислень).
Широко використовують у 
холдингу програми контролю та 
документування технологічних 
процесів виробників техніки, яку 
експлуатують у господарстві. 
Насамперед, керівник холдингу 
задоволений роботою системи 
контролю техніки та документу-
вання врожайності Claas 
Telematics і JDLink.
«Claas Telematics дозволяє 
отримувати картування 
урожайності разом з іншими 
важливими моментами.
Система контролю стану техніки 
JDLink дає змогу постійно 
бачити на екрані трактор, витрату 
палива, його поломки чи 
помилки оператора під час 
роботи. До того ж працівники 
сервісної служби дилера
техніки також мають можливість 
спостерігати ці поломки, а за 
потреби виїжджають на обслу- 
говування техніки з необхідним 
обладнанням і запасними 
частинами», — говорить 
виконавчий директор холдингу.
Всю техніку додатково оснащено 
GPS-tracker (система супутнико-
вого моніторингу автотранспор-
ту), яка дає змогу контролювати 
місцеположення транспорту, та 
системою витрат палива. Такими
системами оснащують навіть 
допоміжний транспорт, який за 
потреби залучають до виконання
технологічних процесів.

К

контролю виконання технологіч-
них операцій на полях, де 
використовуватимуть систему 
точного землеробства.
Щодо точного землеробства, 
то у пана Дмитра своє бачення: 
«Сьогодні про збільшення 
прибутку від вирощування 
сільськогосподарських культур 
говорити не доводиться. Єдина 
стаття, де ми спостерігаємо 
тенденцію до зростання, це 
витрати на вирощування. 
Тому, аби бути рентабельними,
потрібно економити. Я не дуже 
впевнений, що система точного 
землеробства дасть нам змогу
збільшити врожаї, проте я 

диференційоване внесення 
добрив і лише потім — 
диференційований висів і ЗЗР.
Завдяки значному досвіду 
використання різноманітних 
систем цього року ми лише 
частину полів відведемо під 
точне землеробство», — 
говорить виконавчий директор 
холдингу.

сподіваюсь, що завдяки їй 
можна оптимізувати витрати на 
вирощування тієї чи іншої 
культури. Потрібно пробувати, 
аналізувати.
Наразі ми маємо багато систем, 
які спрощують виконання 
низки технологічних операцій, 
і багато хто вважає, наприклад, 
автоматичне ведення техніки 
полем уже технологією точного 
землеробства. Та це  неправиль-
но. Я вважаю, що основа точного 
землеробства, по-перше, це 
аналіз ґрунтів. По-друге, це 



Наявні системи та точне 
землеробство
           ідприємство наразі має 
           літальну техніку — дрони, 
           за допомогою яких 
проводять обстеження та аналіз 
усіх своїх полів. Тож одним із 
завдань диспетчерської є робота 
з дронами. «Одним з головних 
елементів нашої роботи є 
картографування врожайності. 
І якщо ми спостерігаємо деякі 
недоліки, наприклад, різке 
зниження врожайності на певній 
ділянці поля, то порівнюємо 
дані, зібрані дронами, з архіву 
за весь період вегетації та 
робимо аналіз, що саме не так», 
— продовжує пан Дмитро.
В подальшому «на плечі» 
диспетчерського центру 
планують перекласти функцію 
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         акож не менш важливою є 
         економічність експлуатації 
         сільськогосподарської 
техніки, що у подальшому без- 
посередньо матиме вплив на 
рентабельність вирощування 
тієї чи іншої сільськогосподар-
ської культури та ведення 
господарської діяльності в 
цілому. Адже вартісна техніка 
приносить прибуток лише тоді, 
коли вона працює, а не 
простоює. Тому правильна 
організація роботи та контроль 
за її виконанням дають змогу 
знайти «чорні діри» у вашому 
господарстві та досягти 
максимальної ефективності у 
роботі. За допомогою яких 
інструментів ведуть контроль за 
роботою численних МТП у 
«Росток-Холдинг», який є 
однією з найбільших вертикаль-
но-інтегрованих агропромисло-
вих груп, що спеціалізуються 
на вирощуванні та реалізації 
зернових культур, а також 
виробництві та продажу молока?

під час експлуатації.
Також є трактори аналогічної 
потужності від компанії Case IH. 
Не слід забувати й про парк
зернозбиральних комбайнів, 
самохідних обприскувачів, 
тракторів, які здійснюють 
допоміжні роботи.
Як було вже зазначено, на 
сьогодні господарство обробляє 
близько 60 тис. га, а це понад 
500 полів площею від 10 до 300 
га. І як розповідає виконавчий 
директор агрохолдингу 
Дмитро Купавцев, ніяких ніг 
не вистачить для того, аби за 
потреби обійти всю площу й 
проконтролювати виконання
технологічних операцій чи 
оцінити стан розвитку вирощу-
ваних культур. Тож, щоб 
спростити операції щодо 
контролю та оцінки роботи 
техніки в межах господарства 
тут широко впроваджують
різноманітні системи та 
технологічні методики.

Керування процесами у режимі 
24/7
          ожен холдинг по-різному     
          організовує процеси 
          виконання сільгоспробіт. 
Якщо говорити про «Росток- 
Холдинг», то в компанії було 
створено диспетчерську службу, 
яка контролює виконання всіх
технологічних операцій не лише 
на кожному конкретному полі, а 
й у господарстві в цілому.
«Перше і головне завдання 
нашої диспетчерської служби — 
це надати можливість усім 
учасникам технологічних 
процесів мати загальне 
уявлення про те, що відбуваєть-
ся в холдингу», — говорить
виконавчий директор. За його 
словами, таке рішення дає змогу 
оперативніше реагувати на 
вирішення проблем, що 
виникають під час управління 
технологічними процесами, і не 
витрачати дорогоцінний час на 
телефонні переговори зі 
спеціалістами щодо питань типу 

Структура агрохолдингу
         аразі «Росток-Холдинг»     
         обробляє близько 60 тис.га 
         землі у Чернігівській і 
Сумській областях. За структу-
рою холдинг має три кластери, 
які працюють як окремі 
структурні одиниці й оснащені 
всією необхідною технікою.
Загальна кількість техніки 
разом із легковим автотранс-
портом, яким пересувається 
агроменеджент холдингу, 
становить близько 500 одиниць. 
До того ж компанія кожного 
року залучає низку приватних
автоперевізників для транспор-
тування зерна від поля до 
елеватора і далі в порт.
Щодо основної техніки, за 
допомогою якої проводять усі 
технологічні роботи, то лише 
300-сильних тракторів у 
господарствах холдингу — 
36 одиниць. Зазвичай, це 
трактори John Deere, які 
відмінно себе зарекомендували 

«Як відбуваються справи». 
Така система дає змогу в 
автоматичному режимі 
отримувати всі повідомлення 
про виконання  або невиконан-
ня певних технологічних 
операцій. Утім, інформація про 
такі проблемні питання, як 
вихід із ладу технологічного 
обладнання, надходить не всім 
одразу, а почергово. Так, про 
те, що техніка простоює 
близько півгодини, спочатку 
дізнаються інженер та 
керівник господарства. За 
тривалішого простою (більше 3 
годин) інформація надходить до 
керівного складу кластера, а 
також дублюється менеджмен-
ту центрального офісу. Всі 
повідомлення в автоматичному 
режимі надсилаються кожному 
через Viber та смс, до того ж  
здійснюється дзвінок 
відповідному спеціалістові. 
Слід зауважити, що керівництво 
холдингу постійно контролює 
ситуації, що виникли.

Проблеми, які виникають у 
разі впровадження систем
          а ринку України є досить 
          багато систем, завдяки 
          яким контролюють 
виконання технологічних 
процесів. Найголовніша 
проблема — це вибрати 
оптимальну систему та 
впровадити її в господарстві. 
Адже інновації найважче 
даються насамперед тим 
працівникам, які звикли 
працювати як у старі добрі 
часи. Деякі працівники навіть, 
аби завадити впровадженню 
систем контролю, висували 
теорію,що після встановлення 
таких систем у техніки 
знижується потужність двигуна 
на 20%. Та щоб розвінчати 
цей міф, ми змушені були 
замовляти стендові випробу-
вання у компанії — дистрибуто-
ра техніки. Як наслідок — було 
виявлено, що системи 
контролю не впливають на 
потужність трактора, — 
розповів виконавчий директор 
холдингу.

Що контролюємо
          о-перше, контроль за 
          переміщенням усього 
          транспорту, онлайн керу- 
вання ним і контроль щодо 
виконання технологічних 
процесів ведуть диспетчери. 
Тобто, за допомогою 
GPS-tracker працівники 
диспетчерського центру 
постійно контролюють основні 
робочі параметри техніки 
(місцезнаходження, шляхи 
пересування, робоча швидкість, 
час працюючого двигуна тощо) і 
за потреби мають змогу 
коригувати роботу працюючої 
техніки залежно від технологіч-
ного завдання чи у разі зміни 
погодних умов. Окремо 
здійснюють контроль витрати 
палива.

«Контроль виконання всіх 
технологічних операцій є най- 
головнішим. Не варто економи-
ти на системах, які контролю-
ють швидкість роботи, кількість 
внесених мінеральних добрив, 
ЗЗР. Адже від якості виконання 
таких робіт напряму залежить 
майбутній урожай.
Цьогоріч у господарствах 
нашого холдингу працювати-
муть два нові розкидачі 

мінеральних добрив, які 
контролюватимуть кількість 
добрив, завантажених у 
розкидач, і фактично внесену 
їхню кількість на одиницю площі 
поля», — говорить керівник 
холдингу.
«Наразі є системи, які мають 
змогу контролювати якість 
роботи ґрунтообробного 
знаряддя. Це системи контролю 
навіть роботи плуга, тобто 
точної глибини обробітку. 
Завдяки практичному досвіду за 
словами продавців цих знарядь, 
усі вони працюють добре. Утім, 
як доходить до справи, то не все 
так гладко. Для контролю якості 
роботи ґрунтообробних знарядь 
ми використовуємо опосередко-
вані дані. Це витрата палива 
на гектар, навантаження 
на двигун, швидкість тощо. 
Можна контролювати і кількість 
зроблених подихів оператором. 
Проте головне питання — це 
вартість таких систем, доціль-
ність їхнього впровадження та 
термін окупності», — зазначає 
пан Дмитро.

Основне завдання — чітка 
система контролю
          господарстві використо-
          вують декілька систем 
          контролю. По-перше, 
система контролю палива. Така 
система дає змогу постійно 
контролювати витрату палива на 
працюючому двигуні (вимірю- 
ється подавання палива та 
«обратки») і рівень палива в 
баку. Також є системи, встанов- 
лені заводом — виробником 
техніки, для контролю пофор-
сункової витрати палива, проте, 
за словами пана Дмитра, повної 
картини про наявність палива у 
баку ці системи не дають (надто 
велика похибка обчислень).
Широко використовують у 
холдингу програми контролю та 
документування технологічних 
процесів виробників техніки, яку 
експлуатують у господарстві. 
Насамперед, керівник холдингу 
задоволений роботою системи 
контролю техніки та документу-
вання врожайності Claas 
Telematics і JDLink.
«Claas Telematics дозволяє 
отримувати картування 
урожайності разом з іншими 
важливими моментами.
Система контролю стану техніки 
JDLink дає змогу постійно 
бачити на екрані трактор, витрату 
палива, його поломки чи 
помилки оператора під час 
роботи. До того ж працівники 
сервісної служби дилера
техніки також мають можливість 
спостерігати ці поломки, а за 
потреби виїжджають на обслу- 
говування техніки з необхідним 
обладнанням і запасними 
частинами», — говорить 
виконавчий директор холдингу.
Всю техніку додатково оснащено 
GPS-tracker (система супутнико-
вого моніторингу автотранспор-
ту), яка дає змогу контролювати 
місцеположення транспорту, та 
системою витрат палива. Такими
системами оснащують навіть 
допоміжний транспорт, який за 
потреби залучають до виконання
технологічних процесів.

Н

У

контролю виконання технологіч-
них операцій на полях, де 
використовуватимуть систему 
точного землеробства.
Щодо точного землеробства, 
то у пана Дмитра своє бачення: 
«Сьогодні про збільшення 
прибутку від вирощування 
сільськогосподарських культур 
говорити не доводиться. Єдина 
стаття, де ми спостерігаємо 
тенденцію до зростання, це 
витрати на вирощування. 
Тому, аби бути рентабельними,
потрібно економити. Я не дуже 
впевнений, що система точного 
землеробства дасть нам змогу
збільшити врожаї, проте я 

диференційоване внесення 
добрив і лише потім — 
диференційований висів і ЗЗР.
Завдяки значному досвіду 
використання різноманітних 
систем цього року ми лише 
частину полів відведемо під 
точне землеробство», — 
говорить виконавчий директор 
холдингу.

сподіваюсь, що завдяки їй 
можна оптимізувати витрати на 
вирощування тієї чи іншої 
культури. Потрібно пробувати, 
аналізувати.
Наразі ми маємо багато систем, 
які спрощують виконання 
низки технологічних операцій, 
і багато хто вважає, наприклад, 
автоматичне ведення техніки 
полем уже технологією точного 
землеробства. Та це  неправиль-
но. Я вважаю, що основа точного 
землеробства, по-перше, це 
аналіз ґрунтів. По-друге, це 



Наявні системи та точне 
землеробство
           ідприємство наразі має 
           літальну техніку — дрони, 
           за допомогою яких 
проводять обстеження та аналіз 
усіх своїх полів. Тож одним із 
завдань диспетчерської є робота 
з дронами. «Одним з головних 
елементів нашої роботи є 
картографування врожайності. 
І якщо ми спостерігаємо деякі 
недоліки, наприклад, різке 
зниження врожайності на певній 
ділянці поля, то порівнюємо 
дані, зібрані дронами, з архіву 
за весь період вегетації та 
робимо аналіз, що саме не так», 
— продовжує пан Дмитро.
В подальшому «на плечі» 
диспетчерського центру 
планують перекласти функцію 

         акож не менш важливою є 
         економічність експлуатації 
         сільськогосподарської 
техніки, що у подальшому без- 
посередньо матиме вплив на 
рентабельність вирощування 
тієї чи іншої сільськогосподар-
ської культури та ведення 
господарської діяльності в 
цілому. Адже вартісна техніка 
приносить прибуток лише тоді, 
коли вона працює, а не 
простоює. Тому правильна 
організація роботи та контроль 
за її виконанням дають змогу 
знайти «чорні діри» у вашому 
господарстві та досягти 
максимальної ефективності у 
роботі. За допомогою яких 
інструментів ведуть контроль за 
роботою численних МТП у 
«Росток-Холдинг», який є 
однією з найбільших вертикаль-
но-інтегрованих агропромисло-
вих груп, що спеціалізуються 
на вирощуванні та реалізації 
зернових культур, а також 
виробництві та продажу молока?

під час експлуатації.
Також є трактори аналогічної 
потужності від компанії Case IH. 
Не слід забувати й про парк
зернозбиральних комбайнів, 
самохідних обприскувачів, 
тракторів, які здійснюють 
допоміжні роботи.
Як було вже зазначено, на 
сьогодні господарство обробляє 
близько 60 тис. га, а це понад 
500 полів площею від 10 до 300 
га. І як розповідає виконавчий 
директор агрохолдингу 
Дмитро Купавцев, ніяких ніг 
не вистачить для того, аби за 
потреби обійти всю площу й 
проконтролювати виконання
технологічних операцій чи 
оцінити стан розвитку вирощу-
ваних культур. Тож, щоб 
спростити операції щодо 
контролю та оцінки роботи 
техніки в межах господарства 
тут широко впроваджують
різноманітні системи та 
технологічні методики.

Керування процесами у режимі 
24/7
          ожен холдинг по-різному     
          організовує процеси 
          виконання сільгоспробіт. 
Якщо говорити про «Росток- 
Холдинг», то в компанії було 
створено диспетчерську службу, 
яка контролює виконання всіх
технологічних операцій не лише 
на кожному конкретному полі, а 
й у господарстві в цілому.
«Перше і головне завдання 
нашої диспетчерської служби — 
це надати можливість усім 
учасникам технологічних 
процесів мати загальне 
уявлення про те, що відбуваєть-
ся в холдингу», — говорить
виконавчий директор. За його 
словами, таке рішення дає змогу 
оперативніше реагувати на 
вирішення проблем, що 
виникають під час управління 
технологічними процесами, і не 
витрачати дорогоцінний час на 
телефонні переговори зі 
спеціалістами щодо питань типу 

Структура агрохолдингу
         аразі «Росток-Холдинг»     
         обробляє близько 60 тис.га 
         землі у Чернігівській і 
Сумській областях. За структу-
рою холдинг має три кластери, 
які працюють як окремі 
структурні одиниці й оснащені 
всією необхідною технікою.
Загальна кількість техніки 
разом із легковим автотранс-
портом, яким пересувається 
агроменеджент холдингу, 
становить близько 500 одиниць. 
До того ж компанія кожного 
року залучає низку приватних
автоперевізників для транспор-
тування зерна від поля до 
елеватора і далі в порт.
Щодо основної техніки, за 
допомогою якої проводять усі 
технологічні роботи, то лише 
300-сильних тракторів у 
господарствах холдингу — 
36 одиниць. Зазвичай, це 
трактори John Deere, які 
відмінно себе зарекомендували 

«Як відбуваються справи». 
Така система дає змогу в 
автоматичному режимі 
отримувати всі повідомлення 
про виконання  або невиконан-
ня певних технологічних 
операцій. Утім, інформація про 
такі проблемні питання, як 
вихід із ладу технологічного 
обладнання, надходить не всім 
одразу, а почергово. Так, про 
те, що техніка простоює 
близько півгодини, спочатку 
дізнаються інженер та 
керівник господарства. За 
тривалішого простою (більше 3 
годин) інформація надходить до 
керівного складу кластера, а 
також дублюється менеджмен-
ту центрального офісу. Всі 
повідомлення в автоматичному 
режимі надсилаються кожному 
через Viber та смс, до того ж  
здійснюється дзвінок 
відповідному спеціалістові. 
Слід зауважити, що керівництво 
холдингу постійно контролює 
ситуації, що виникли.

Проблеми, які виникають у 
разі впровадження систем
          а ринку України є досить 
          багато систем, завдяки 
          яким контролюють 
виконання технологічних 
процесів. Найголовніша 
проблема — це вибрати 
оптимальну систему та 
впровадити її в господарстві. 
Адже інновації найважче 
даються насамперед тим 
працівникам, які звикли 
працювати як у старі добрі 
часи. Деякі працівники навіть, 
аби завадити впровадженню 
систем контролю, висували 
теорію,що після встановлення 
таких систем у техніки 
знижується потужність двигуна 
на 20%. Та щоб розвінчати 
цей міф, ми змушені були 
замовляти стендові випробу-
вання у компанії — дистрибуто-
ра техніки. Як наслідок — було 
виявлено, що системи 
контролю не впливають на 
потужність трактора, — 
розповів виконавчий директор 
холдингу.

Що контролюємо
          о-перше, контроль за 
          переміщенням усього 
          транспорту, онлайн керу- 
вання ним і контроль щодо 
виконання технологічних 
процесів ведуть диспетчери. 
Тобто, за допомогою 
GPS-tracker працівники 
диспетчерського центру 
постійно контролюють основні 
робочі параметри техніки 
(місцезнаходження, шляхи 
пересування, робоча швидкість, 
час працюючого двигуна тощо) і 
за потреби мають змогу 
коригувати роботу працюючої 
техніки залежно від технологіч-
ного завдання чи у разі зміни 
погодних умов. Окремо 
здійснюють контроль витрати 
палива.

«Контроль виконання всіх 
технологічних операцій є най- 
головнішим. Не варто економи-
ти на системах, які контролю-
ють швидкість роботи, кількість 
внесених мінеральних добрив, 
ЗЗР. Адже від якості виконання 
таких робіт напряму залежить 
майбутній урожай.
Цьогоріч у господарствах 
нашого холдингу працювати-
муть два нові розкидачі 

мінеральних добрив, які 
контролюватимуть кількість 
добрив, завантажених у 
розкидач, і фактично внесену 
їхню кількість на одиницю площі 
поля», — говорить керівник 
холдингу.
«Наразі є системи, які мають 
змогу контролювати якість 
роботи ґрунтообробного 
знаряддя. Це системи контролю 
навіть роботи плуга, тобто 
точної глибини обробітку. 
Завдяки практичному досвіду за 
словами продавців цих знарядь, 
усі вони працюють добре. Утім, 
як доходить до справи, то не все 
так гладко. Для контролю якості 
роботи ґрунтообробних знарядь 
ми використовуємо опосередко-
вані дані. Це витрата палива 
на гектар, навантаження 
на двигун, швидкість тощо. 
Можна контролювати і кількість 
зроблених подихів оператором. 
Проте головне питання — це 
вартість таких систем, доціль-
ність їхнього впровадження та 
термін окупності», — зазначає 
пан Дмитро.

Основне завдання — чітка 
система контролю
          господарстві використо-
          вують декілька систем 
          контролю. По-перше, 
система контролю палива. Така 
система дає змогу постійно 
контролювати витрату палива на 
працюючому двигуні (вимірю- 
ється подавання палива та 
«обратки») і рівень палива в 
баку. Також є системи, встанов- 
лені заводом — виробником 
техніки, для контролю пофор-
сункової витрати палива, проте, 
за словами пана Дмитра, повної 
картини про наявність палива у 
баку ці системи не дають (надто 
велика похибка обчислень).
Широко використовують у 
холдингу програми контролю та 
документування технологічних 
процесів виробників техніки, яку 
експлуатують у господарстві. 
Насамперед, керівник холдингу 
задоволений роботою системи 
контролю техніки та документу-
вання врожайності Claas 
Telematics і JDLink.
«Claas Telematics дозволяє 
отримувати картування 
урожайності разом з іншими 
важливими моментами.
Система контролю стану техніки 
JDLink дає змогу постійно 
бачити на екрані трактор, витрату 
палива, його поломки чи 
помилки оператора під час 
роботи. До того ж працівники 
сервісної служби дилера
техніки також мають можливість 
спостерігати ці поломки, а за 
потреби виїжджають на обслу- 
говування техніки з необхідним 
обладнанням і запасними 
частинами», — говорить 
виконавчий директор холдингу.
Всю техніку додатково оснащено 
GPS-tracker (система супутнико-
вого моніторингу автотранспор-
ту), яка дає змогу контролювати 
місцеположення транспорту, та 
системою витрат палива. Такими
системами оснащують навіть 
допоміжний транспорт, який за 
потреби залучають до виконання
технологічних процесів.
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контролю виконання технологіч-
них операцій на полях, де 
використовуватимуть систему 
точного землеробства.
Щодо точного землеробства, 
то у пана Дмитра своє бачення: 
«Сьогодні про збільшення 
прибутку від вирощування 
сільськогосподарських культур 
говорити не доводиться. Єдина 
стаття, де ми спостерігаємо 
тенденцію до зростання, це 
витрати на вирощування. 
Тому, аби бути рентабельними,
потрібно економити. Я не дуже 
впевнений, що система точного 
землеробства дасть нам змогу
збільшити врожаї, проте я 

диференційоване внесення 
добрив і лише потім — 
диференційований висів і ЗЗР.
Завдяки значному досвіду 
використання різноманітних 
систем цього року ми лише 
частину полів відведемо під 
точне землеробство», — 
говорить виконавчий директор 
холдингу.

сподіваюсь, що завдяки їй 
можна оптимізувати витрати на 
вирощування тієї чи іншої 
культури. Потрібно пробувати, 
аналізувати.
Наразі ми маємо багато систем, 
які спрощують виконання 
низки технологічних операцій, 
і багато хто вважає, наприклад, 
автоматичне ведення техніки 
полем уже технологією точного 
землеробства. Та це  неправиль-
но. Я вважаю, що основа точного 
землеробства, по-перше, це 
аналіз ґрунтів. По-друге, це 



Наявні системи та точне 
землеробство
           ідприємство наразі має 
           літальну техніку — дрони, 
           за допомогою яких 
проводять обстеження та аналіз 
усіх своїх полів. Тож одним із 
завдань диспетчерської є робота 
з дронами. «Одним з головних 
елементів нашої роботи є 
картографування врожайності. 
І якщо ми спостерігаємо деякі 
недоліки, наприклад, різке 
зниження врожайності на певній 
ділянці поля, то порівнюємо 
дані, зібрані дронами, з архіву 
за весь період вегетації та 
робимо аналіз, що саме не так», 
— продовжує пан Дмитро.
В подальшому «на плечі» 
диспетчерського центру 
планують перекласти функцію 

         акож не менш важливою є 
         економічність експлуатації 
         сільськогосподарської 
техніки, що у подальшому без- 
посередньо матиме вплив на 
рентабельність вирощування 
тієї чи іншої сільськогосподар-
ської культури та ведення 
господарської діяльності в 
цілому. Адже вартісна техніка 
приносить прибуток лише тоді, 
коли вона працює, а не 
простоює. Тому правильна 
організація роботи та контроль 
за її виконанням дають змогу 
знайти «чорні діри» у вашому 
господарстві та досягти 
максимальної ефективності у 
роботі. За допомогою яких 
інструментів ведуть контроль за 
роботою численних МТП у 
«Росток-Холдинг», який є 
однією з найбільших вертикаль-
но-інтегрованих агропромисло-
вих груп, що спеціалізуються 
на вирощуванні та реалізації 
зернових культур, а також 
виробництві та продажу молока?

під час експлуатації.
Також є трактори аналогічної 
потужності від компанії Case IH. 
Не слід забувати й про парк
зернозбиральних комбайнів, 
самохідних обприскувачів, 
тракторів, які здійснюють 
допоміжні роботи.
Як було вже зазначено, на 
сьогодні господарство обробляє 
близько 60 тис. га, а це понад 
500 полів площею від 10 до 300 
га. І як розповідає виконавчий 
директор агрохолдингу 
Дмитро Купавцев, ніяких ніг 
не вистачить для того, аби за 
потреби обійти всю площу й 
проконтролювати виконання
технологічних операцій чи 
оцінити стан розвитку вирощу-
ваних культур. Тож, щоб 
спростити операції щодо 
контролю та оцінки роботи 
техніки в межах господарства 
тут широко впроваджують
різноманітні системи та 
технологічні методики.

Керування процесами у режимі 
24/7
          ожен холдинг по-різному     
          організовує процеси 
          виконання сільгоспробіт. 
Якщо говорити про «Росток- 
Холдинг», то в компанії було 
створено диспетчерську службу, 
яка контролює виконання всіх
технологічних операцій не лише 
на кожному конкретному полі, а 
й у господарстві в цілому.
«Перше і головне завдання 
нашої диспетчерської служби — 
це надати можливість усім 
учасникам технологічних 
процесів мати загальне 
уявлення про те, що відбуваєть-
ся в холдингу», — говорить
виконавчий директор. За його 
словами, таке рішення дає змогу 
оперативніше реагувати на 
вирішення проблем, що 
виникають під час управління 
технологічними процесами, і не 
витрачати дорогоцінний час на 
телефонні переговори зі 
спеціалістами щодо питань типу 

Структура агрохолдингу
         аразі «Росток-Холдинг»     
         обробляє близько 60 тис.га 
         землі у Чернігівській і 
Сумській областях. За структу-
рою холдинг має три кластери, 
які працюють як окремі 
структурні одиниці й оснащені 
всією необхідною технікою.
Загальна кількість техніки 
разом із легковим автотранс-
портом, яким пересувається 
агроменеджент холдингу, 
становить близько 500 одиниць. 
До того ж компанія кожного 
року залучає низку приватних
автоперевізників для транспор-
тування зерна від поля до 
елеватора і далі в порт.
Щодо основної техніки, за 
допомогою якої проводять усі 
технологічні роботи, то лише 
300-сильних тракторів у 
господарствах холдингу — 
36 одиниць. Зазвичай, це 
трактори John Deere, які 
відмінно себе зарекомендували 

«Як відбуваються справи». 
Така система дає змогу в 
автоматичному режимі 
отримувати всі повідомлення 
про виконання  або невиконан-
ня певних технологічних 
операцій. Утім, інформація про 
такі проблемні питання, як 
вихід із ладу технологічного 
обладнання, надходить не всім 
одразу, а почергово. Так, про 
те, що техніка простоює 
близько півгодини, спочатку 
дізнаються інженер та 
керівник господарства. За 
тривалішого простою (більше 3 
годин) інформація надходить до 
керівного складу кластера, а 
також дублюється менеджмен-
ту центрального офісу. Всі 
повідомлення в автоматичному 
режимі надсилаються кожному 
через Viber та смс, до того ж  
здійснюється дзвінок 
відповідному спеціалістові. 
Слід зауважити, що керівництво 
холдингу постійно контролює 
ситуації, що виникли.

Проблеми, які виникають у 
разі впровадження систем
          а ринку України є досить 
          багато систем, завдяки 
          яким контролюють 
виконання технологічних 
процесів. Найголовніша 
проблема — це вибрати 
оптимальну систему та 
впровадити її в господарстві. 
Адже інновації найважче 
даються насамперед тим 
працівникам, які звикли 
працювати як у старі добрі 
часи. Деякі працівники навіть, 
аби завадити впровадженню 
систем контролю, висували 
теорію,що після встановлення 
таких систем у техніки 
знижується потужність двигуна 
на 20%. Та щоб розвінчати 
цей міф, ми змушені були 
замовляти стендові випробу-
вання у компанії — дистрибуто-
ра техніки. Як наслідок — було 
виявлено, що системи 
контролю не впливають на 
потужність трактора, — 
розповів виконавчий директор 
холдингу.

Що контролюємо
          о-перше, контроль за 
          переміщенням усього 
          транспорту, онлайн керу- 
вання ним і контроль щодо 
виконання технологічних 
процесів ведуть диспетчери. 
Тобто, за допомогою 
GPS-tracker працівники 
диспетчерського центру 
постійно контролюють основні 
робочі параметри техніки 
(місцезнаходження, шляхи 
пересування, робоча швидкість, 
час працюючого двигуна тощо) і 
за потреби мають змогу 
коригувати роботу працюючої 
техніки залежно від технологіч-
ного завдання чи у разі зміни 
погодних умов. Окремо 
здійснюють контроль витрати 
палива.

«Контроль виконання всіх 
технологічних операцій є най- 
головнішим. Не варто економи-
ти на системах, які контролю-
ють швидкість роботи, кількість 
внесених мінеральних добрив, 
ЗЗР. Адже від якості виконання 
таких робіт напряму залежить 
майбутній урожай.
Цьогоріч у господарствах 
нашого холдингу працювати-
муть два нові розкидачі 

мінеральних добрив, які 
контролюватимуть кількість 
добрив, завантажених у 
розкидач, і фактично внесену 
їхню кількість на одиницю площі 
поля», — говорить керівник 
холдингу.
«Наразі є системи, які мають 
змогу контролювати якість 
роботи ґрунтообробного 
знаряддя. Це системи контролю 
навіть роботи плуга, тобто 
точної глибини обробітку. 
Завдяки практичному досвіду за 
словами продавців цих знарядь, 
усі вони працюють добре. Утім, 
як доходить до справи, то не все 
так гладко. Для контролю якості 
роботи ґрунтообробних знарядь 
ми використовуємо опосередко-
вані дані. Це витрата палива 
на гектар, навантаження 
на двигун, швидкість тощо. 
Можна контролювати і кількість 
зроблених подихів оператором. 
Проте головне питання — це 
вартість таких систем, доціль-
ність їхнього впровадження та 
термін окупності», — зазначає 
пан Дмитро.

Основне завдання — чітка 
система контролю
          господарстві використо-
          вують декілька систем 
          контролю. По-перше, 
система контролю палива. Така 
система дає змогу постійно 
контролювати витрату палива на 
працюючому двигуні (вимірю- 
ється подавання палива та 
«обратки») і рівень палива в 
баку. Також є системи, встанов- 
лені заводом — виробником 
техніки, для контролю пофор-
сункової витрати палива, проте, 
за словами пана Дмитра, повної 
картини про наявність палива у 
баку ці системи не дають (надто 
велика похибка обчислень).
Широко використовують у 
холдингу програми контролю та 
документування технологічних 
процесів виробників техніки, яку 
експлуатують у господарстві. 
Насамперед, керівник холдингу 
задоволений роботою системи 
контролю техніки та документу-
вання врожайності Claas 
Telematics і JDLink.
«Claas Telematics дозволяє 
отримувати картування 
урожайності разом з іншими 
важливими моментами.
Система контролю стану техніки 
JDLink дає змогу постійно 
бачити на екрані трактор, витрату 
палива, його поломки чи 
помилки оператора під час 
роботи. До того ж працівники 
сервісної служби дилера
техніки також мають можливість 
спостерігати ці поломки, а за 
потреби виїжджають на обслу- 
говування техніки з необхідним 
обладнанням і запасними 
частинами», — говорить 
виконавчий директор холдингу.
Всю техніку додатково оснащено 
GPS-tracker (система супутнико-
вого моніторингу автотранспор-
ту), яка дає змогу контролювати 
місцеположення транспорту, та 
системою витрат палива. Такими
системами оснащують навіть 
допоміжний транспорт, який за 
потреби залучають до виконання
технологічних процесів.
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контролю виконання технологіч-
них операцій на полях, де 
використовуватимуть систему 
точного землеробства.
Щодо точного землеробства, 
то у пана Дмитра своє бачення: 
«Сьогодні про збільшення 
прибутку від вирощування 
сільськогосподарських культур 
говорити не доводиться. Єдина 
стаття, де ми спостерігаємо 
тенденцію до зростання, це 
витрати на вирощування. 
Тому, аби бути рентабельними,
потрібно економити. Я не дуже 
впевнений, що система точного 
землеробства дасть нам змогу
збільшити врожаї, проте я 

диференційоване внесення 
добрив і лише потім — 
диференційований висів і ЗЗР.
Завдяки значному досвіду 
використання різноманітних 
систем цього року ми лише 
частину полів відведемо під 
точне землеробство», — 
говорить виконавчий директор 
холдингу.

сподіваюсь, що завдяки їй 
можна оптимізувати витрати на 
вирощування тієї чи іншої 
культури. Потрібно пробувати, 
аналізувати.
Наразі ми маємо багато систем, 
які спрощують виконання 
низки технологічних операцій, 
і багато хто вважає, наприклад, 
автоматичне ведення техніки 
полем уже технологією точного 
землеробства. Та це  неправиль-
но. Я вважаю, що основа точного 
землеробства, по-перше, це 
аналіз ґрунтів. По-друге, це 

ЖУРНАЛ
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МЕДІА ДАЙДЖЕСТ

ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, 
ЖИВОТНОВОДСТВО — 
ТРИ «КИТА» 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ»

Валерий Анатольевич, чем 
сегодня живет холдинг?
            ы выстраиваем эффек-
            тивную структуру
            управления в компании. 
Также стараемся максимально 
повысить отдачу с одного 
гектара. Результаты, которые 
получила группа за последние 
два сезона, подтверждают 
правильность избранного пути.
Вы сказали, что удалось 
повысить отдачу с одного 
гектара. Проиллюстрируйте, в 
чем это проявляется?
          режде всего, наши  
          агрономы работают над
          формулой оптимального 
севооборота с теми культурами, 

дружно и сосредоточенно
работают над «формулой» 
уникальной для холдинга, 
правильной разумной техноло-
гии, благодаря которой сможем 
получать максимальный эффект, 
выращивая любую культуру.
На постоянной основе работаем 
с международными экспертами-
консультантами: к нам 
приезжают коллеги из США и 
Европы. Естественно, что
привлекаем лучших отечествен-
ных специалистов также.
Давайте теперь переключим 
внимание на животноводческое
направление. Бытует мнение, 
животноводство в Украине 
находится в тени растениевод-
ства. От Вас же мы слышали 

мысль, что Вы хотите не
уравнять животноводство с 
растениеводством, а во главу 
его поставить…
          е совсем так. Я хотел  
          сказать, что животновод-
          ством необходимо 
заниматься так же серьезно, как 
и растениеводством. Животно-
водство при правильном
подходе и использовании 
технологий является достаточно 
маржинальным направлением. 
Развивать необходимо оба 
направления (растениеводство и
животноводство) одинаково, 
тогда можно достичь синергии, 
которая, по моему мнению, 
приведет к еще большей 
эффективности компании.

которые обеспечивают макси-
мальный эффект. С моей точки 
зрения (кстати, это подтвержда-
ет и ситуация на рынке), 
самыми эффективными можно 
считать две культуры — сою и 
кукурузу. Безусловно, подсол-
нечник тоже входит в перечень 
наиболее ликвидных, но вы 
знаете проблемы этой маслич-
ной: забирает много влаги, 
после него очень плохо что-либо 
сеять — требуются дополнитель-
ные удобрения и т.п. 
Одновременно специалисты 
группы постоянно оценивают 
различные технологии, из года в 
год во всех кластерах создаем 
различные экспериментальные 
участки, полигоны. Агрономы 

2018 год для агропромышленной группы  «РОСТОК-ХОЛДИНГ»  пройдет под знаком диверсификации 
бизнеса. Баланс компании поддерживают три ключевых направления — растениеводство, животно-
водство и логистика. При этом здесь активно присматриваются и к новым нишам, но с четким 
условием — срок окупаемости в течение 3-х лет. Как компания развивается в этом треугольнике, как 
повышает отдачу с гектаров, а также каким видит сельское хозяйство будущего,  Latifundist.com  
узнавал у генерального директора группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ»  Валерия Ласькова.

Ваши фермы производят 
молоко экстра-класса?
Да, реализуем молоко 
экстра-класса. Его доля в общем 
производстве составляет 80%.
Кто у вас покупает молоко?
Основной покупатель — 
«Яготинский маслозавод».
Так, может, тогда не продавать 
молочным комбинатам, а самим
попробовать зайти в молочную 
переработку?
          ереработка сельскохозяй-
          ственного сырья всегда 
          была интересным 
направлением, но в настоящее 
время компания не готова 
развивать такого рода проекты. 
Они окупаются достаточно 
долго, их правильно  финан- 
сировать за счет привлечения 
долгового или инвестиционного 
капитала.  А на сегодняшний 
день сделать это в Украине 
достаточно проблематично 
из-за экономической и 
политической ситуации. 
Поэтому мы стараемся инвести-
ровать в проекты, срок 
окупаемости которых не
более 3-х лет.

Вы имеете в виду элеваторы?
         леваторные мощности, 
         технический парк. Это все 
         гораздо быстрее окупает-
ся, чем переработка молока. 
Когда в Украине сложится 
ситуация, которая позволит 
привлечь долговой капитал 
сроком на 7-10 лет под хорошую
процентную ставку и разумные 
условия погашения — тогда 
можно начинать инвестировать 
в переработку.
Поделитесь результатами в 
животноводстве: сколько у вас 
КРС, сколько дойного стада?
Около 1100 голов дойного стада. 
Общее поголовье — 2400.
Есть ли желание эксперименти-
ровать с породами?
          о мнению специалистов 
          компании, черно-рябая и 
          красно-рябая породы 
(именно они составляют основу 
поголовья) достаточно высоко-
продуктивны. Мы пока не 
выбрали весь потенциал данных 
пород. На сегодняшний день 
получается, что надои — до 9 
тыс. кг на корову в год. Нам есть 
еще над чем работать, прежде 

чем начинать эксперименты в 
животноводстве. Необходимо
до конца отстроить процессы, 
усовершенствовать системы 
мотивации персонала, автомати-
зировать систему контроля за 
процессами, работать над
улучшением генетики стада.
Животноводство в «РОСТОК- 
ХОЛДИНГе» — прибыльное 
направление?
Да, прибыльное. Некоторые 
фермы показали результат 
лучше, чем растениеводство с 
точки зрения отдачи с одного 
гектара.
Каким вы видите сельское 
хозяйство будущего?
         о, что сельское хозяйство в 
         Украине будет развивать-
         ся, — это однозначно. Мне 
почему-то запомнилась фраза 
экс-президента Израиля 
Шимона Переса. Он об украин-
ском АПК сказал так: «Украина 
— одна из самых важных в мире 
стран в сфере сельского хозяй- 
ства. Вы действительно много 
поставляете, и вы не должны от 
сельского хозяйства отказывать-
ся — вы можете и должны 

модернизировать, объединить 
ресурсы и таланты народа».
Так вот, для меня агропромыш-
ленный сектор в будущем — 
взаимовыгодный симбиоз 
достижений науки, промышлен-
ности и неординарности мыш- 
ления украинских фермеров.
Сельское хозяйство в будущем 
будет базироваться на очень 
детальном измерении всех 
процессов, происходящих на 
поле, или ферме. Причем все 
это происходит удаленно, при 
помощи различных систем, 
которые будут мониторить и 
анализировать огромное коли- 
чество показателей и подавать 
на экраны смартфонов в режиме 
реального времени.
Фермер завтрашнего дня — 
человек новой формации, который 
виртуозно работает с различны-
ми данными, контролируя про- 
цессы на отдельно взятом поле 
практически из любого места 
через приложения на смартфоне.
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Валерий Анатольевич, чем 
сегодня живет холдинг?
            ы выстраиваем эффек-
            тивную структуру
            управления в компании. 
Также стараемся максимально 
повысить отдачу с одного 
гектара. Результаты, которые 
получила группа за последние 
два сезона, подтверждают 
правильность избранного пути.
Вы сказали, что удалось 
повысить отдачу с одного 
гектара. Проиллюстрируйте, в 
чем это проявляется?
          режде всего, наши  
          агрономы работают над
          формулой оптимального 
севооборота с теми культурами, 

дружно и сосредоточенно
работают над «формулой» 
уникальной для холдинга, 
правильной разумной техноло-
гии, благодаря которой сможем 
получать максимальный эффект, 
выращивая любую культуру.
На постоянной основе работаем 
с международными экспертами-
консультантами: к нам 
приезжают коллеги из США и 
Европы. Естественно, что
привлекаем лучших отечествен-
ных специалистов также.
Давайте теперь переключим 
внимание на животноводческое
направление. Бытует мнение, 
животноводство в Украине 
находится в тени растениевод-
ства. От Вас же мы слышали 

мысль, что Вы хотите не
уравнять животноводство с 
растениеводством, а во главу 
его поставить…
          е совсем так. Я хотел  
          сказать, что животновод-
          ством необходимо 
заниматься так же серьезно, как 
и растениеводством. Животно-
водство при правильном
подходе и использовании 
технологий является достаточно 
маржинальным направлением. 
Развивать необходимо оба 
направления (растениеводство и
животноводство) одинаково, 
тогда можно достичь синергии, 
которая, по моему мнению, 
приведет к еще большей 
эффективности компании.

которые обеспечивают макси-
мальный эффект. С моей точки 
зрения (кстати, это подтвержда-
ет и ситуация на рынке), 
самыми эффективными можно 
считать две культуры — сою и 
кукурузу. Безусловно, подсол-
нечник тоже входит в перечень 
наиболее ликвидных, но вы 
знаете проблемы этой маслич-
ной: забирает много влаги, 
после него очень плохо что-либо 
сеять — требуются дополнитель-
ные удобрения и т.п. 
Одновременно специалисты 
группы постоянно оценивают 
различные технологии, из года в 
год во всех кластерах создаем 
различные экспериментальные 
участки, полигоны. Агрономы 

Ваши фермы производят 
молоко экстра-класса?
Да, реализуем молоко 
экстра-класса. Его доля в общем 
производстве составляет 80%.
Кто у вас покупает молоко?
Основной покупатель — 
«Яготинский маслозавод».
Так, может, тогда не продавать 
молочным комбинатам, а самим
попробовать зайти в молочную 
переработку?
          ереработка сельскохозяй-
          ственного сырья всегда 
          была интересным 
направлением, но в настоящее 
время компания не готова 
развивать такого рода проекты. 
Они окупаются достаточно 
долго, их правильно  финан- 
сировать за счет привлечения 
долгового или инвестиционного 
капитала.  А на сегодняшний 
день сделать это в Украине 
достаточно проблематично 
из-за экономической и 
политической ситуации. 
Поэтому мы стараемся инвести-
ровать в проекты, срок 
окупаемости которых не
более 3-х лет.

Вы имеете в виду элеваторы?
         леваторные мощности, 
         технический парк. Это все 
         гораздо быстрее окупает-
ся, чем переработка молока. 
Когда в Украине сложится 
ситуация, которая позволит 
привлечь долговой капитал 
сроком на 7-10 лет под хорошую
процентную ставку и разумные 
условия погашения — тогда 
можно начинать инвестировать 
в переработку.
Поделитесь результатами в 
животноводстве: сколько у вас 
КРС, сколько дойного стада?
Около 1100 голов дойного стада. 
Общее поголовье — 2400.
Есть ли желание эксперименти-
ровать с породами?
          о мнению специалистов 
          компании, черно-рябая и 
          красно-рябая породы 
(именно они составляют основу 
поголовья) достаточно высоко-
продуктивны. Мы пока не 
выбрали весь потенциал данных 
пород. На сегодняшний день 
получается, что надои — до 9 
тыс. кг на корову в год. Нам есть 
еще над чем работать, прежде 

чем начинать эксперименты в 
животноводстве. Необходимо
до конца отстроить процессы, 
усовершенствовать системы 
мотивации персонала, автомати-
зировать систему контроля за 
процессами, работать над
улучшением генетики стада.
Животноводство в «РОСТОК- 
ХОЛДИНГе» — прибыльное 
направление?
Да, прибыльное. Некоторые 
фермы показали результат 
лучше, чем растениеводство с 
точки зрения отдачи с одного 
гектара.
Каким вы видите сельское 
хозяйство будущего?
         о, что сельское хозяйство в 
         Украине будет развивать-
         ся, — это однозначно. Мне 
почему-то запомнилась фраза 
экс-президента Израиля 
Шимона Переса. Он об украин-
ском АПК сказал так: «Украина 
— одна из самых важных в мире 
стран в сфере сельского хозяй- 
ства. Вы действительно много 
поставляете, и вы не должны от 
сельского хозяйства отказывать-
ся — вы можете и должны 

модернизировать, объединить 
ресурсы и таланты народа».
Так вот, для меня агропромыш-
ленный сектор в будущем — 
взаимовыгодный симбиоз 
достижений науки, промышлен-
ности и неординарности мыш- 
ления украинских фермеров.
Сельское хозяйство в будущем 
будет базироваться на очень 
детальном измерении всех 
процессов, происходящих на 
поле, или ферме. Причем все 
это происходит удаленно, при 
помощи различных систем, 
которые будут мониторить и 
анализировать огромное коли- 
чество показателей и подавать 
на экраны смартфонов в режиме 
реального времени.
Фермер завтрашнего дня — 
человек новой формации, который 
виртуозно работает с различны-
ми данными, контролируя про- 
цессы на отдельно взятом поле 
практически из любого места 
через приложения на смартфоне.
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«ТОЧНИЙ» 
ПРИБУТОК 
З ГЕКТАРА

Досвід впровадження сучасних тех- 
нологій в компанії «РОСТОК-ХОЛДИНГ» 
свідчить про реальну можливість 
збільшувати прибуток з гектара за 
рахунок точного землеробства.

          омпанія почала рухатися в 
          бік точного землеробства   
          задля досягнення кращої 
ефективності. Звичайно, 
розвиток відбувався по всіх 
напрямках: використовувалися 
нові сорти та гібриди, почали 
робити аналізи ґрунту і навіть 
диференційно вносити добрива. 
Нова техніка, яку купували ще 4 
роки тому, вже була адаптована 
до роботи із системами точного 
землеробства, оскільки вже в 
той час було чітке бачення, 
яким шляхом відбуватиметься 
розвиток компанії. Таким чином 
за останні роки технологічність 
компанії суттєво зросла. Однак 
дійшовши певного рівня вини- 
кла потреба у більш широкому 
впровадженні систем точного 
землеробства, і більш глибоке 
вивчення даного напряму 
принесло розуміння, що в межах 
розташування земель компанії 
саме цей напрям може призвести 
до суттєвого покращення 
ефективності та збільшення 
чистого прибутку з гектару.
Поступово кожен з елементів 

потребував випробування. 
Наприклад, три нових комбайни 
із системами картування 
врожайності певний час не 
могли точно показати, наскільки 
відрізняється продуктивність в 
межах поля. Причини полягали 
то у відсутності сигналу, то у 
відсутності програми, яка 
обробляє отримані дані. Окремим 
рядком слід виділити складнощі 
із калібруванням самих датчиків 
урожайності. Весь цей шлях 
потрібно було пройти, оскільки 
без досвіду займатись картуван-
ням урожайності практично 
неможливо. Однак у минулому 
році всі три комбайни вже нор- 
мально фіксували врожайність, 
і компанія отримала нормальні 
карти, за якими можна робити
певну аналітику та створювати 
план наступних дій.
Цього роцу було зроблено 
диференційний висів кукурудзи 
на деяких полях (близько 
400 га), щоб подивитись на 
ефективність такого підходу. 
Попередньо було відібрано проби 
ґрунту з кожного гектара, і  

відповідно до потенційних 
можливостей ділянок зробили 
карту-завдання з різною 
густотою (від 62 до 75 тис/га). 
Норма внесення добрив також 
була різною, у відповідності до 
запланованої густоти рослин та 
очікуваної врожайності. Для 
аналізу ґрунту запросили кілька 
лабораторій, щоб порівняти 
рекомендації та побачити їх 
ефективність на кінець сезону. 
Поля, які беруть участь в 
експерименті, обирались таким 
чином, щоб умови на них 
відрізнялись. Так компанія 
отримає більше інформації щодо 
ефективності як диференційного 
висіву в цілому, так і певних 
елементів технології.
Економіка диференційного 
внесення
         омпанія в середньому 
         витрачає на добрива (NPK) 
         від $170-200 на гектар із 
розрахунку, що наступною 
культурою буде кукурудза. Якщо 
поле поділити навіть на дві 
зони, то на поганій ділянці, де 

ґрунт бідний, економія буде 
складати до $30 на гектар лише 
на азотній групі, по фосфору і 
калію витрати зменшаться на 
$20 і $10 відповідно, що в сумі 
дасть $60 економії. Компанія не 
йде шляхом вирівнювання умов 
живлення, оскільки погані 
ділянки все одно мають слабкий 
потенціал. Тому як їх не «годуй», 
все одно не отримаєш очікува-
ного врожаю. 
Порядок розрахунку наступний. 
Спочатку оцінюється потенціал 
ґрунту, тобто, яку врожайність 
можна на ньому отримати, і у 
відповідності до цього визнача-
ють необхідне живлення, 
обирають гібриди, густоту 
посіву, беруть до уваги ємність 
ґрунту та інші фактори. 
Компанія навіть має систему 
власної розробки, за допомогою 
якої враховуються усі основні 
параметри і отримується
результат у вигляді рекоменда-
цій щодо потенційної врожай-
ності, характеристик гібридів та 
норм внесення добрив. Система 
постійно коригується, оскільки 

вона функціонує лише 2 роки, а 
цього недостатньо для визна-
чення ступеню впливу всіх 
факторів. Однак з кожним роком 
система стає «розумнішою» та 
видає більш точні рекомендації.
Головне – знайти причину
            ля створення якісних 
            карт урожайності 
            компанія придбала три 
комбайни з відповідним
обладнанням. Але самого 
придбання було недостатньо: 
знадобився час для відпрацю-
вання технології роботи із 
системою картування. Вияви-
лось, що потрібні калібрування, 
регулярне обслуговування,
контроль та порівняння даних, 
що видає комбайн, з фактични-
ми даними з вагових. Другий 
момент полягає у пошуку 
реальних причин зниження 
урожайності. Агроном може 
знайти безліч причин низької 
урожайності, щоб не відповідати 
за це самому, тому необхідно 

мати можливість встановити 
істину. Якщо це погана обробка 
ґрунту або неякісна боротьба із 
бур’янами/шкідниками/хвороба-
ми, проблеми з посівом або 
вибором гібрида, проблему 
можна визначити і прийняти 
певні рішення, щоб таке не 
повторювалось. А якщо це вплив 
погодних умов або інших 
факторів, на які впливати
неможливо, потрібно звернути 
увагу на зменшення ризиків.
У кінці сезону в кожному 
підрозділі ведеться обговорення 
результатів і, звісно, шукаються 
причини незадовільних 
результатів. Наприклад, коли на 
полях, розташованих за 20 км 
одне від одного, урожайність 
кукурудзи складає 9,5 тонн та 
5,5 тонн, постає питання, чому 
виникла така різниця. Агрономи 
посилалися на відсутність дощу 
саме на території тієї сільської 
ради, де була низька врожай-
ність. Раніше цю інформацію 
перевірити було практично 

неможливо, але зараз почали
використовувати автоматичні 
метеостанції, які чітко фіксують 
погодні параметри. Поки що ця
робота ведеться в тестовому 
режимі, але в наступному році 
планується встановити 
метеостанції на всіх територіях, 
де працює компанія.
Економний висів
         мінна норма разом із 
         відключенням сівалок на 
         перекриттях дає змогу 
зменшувати витрати насіння.
Ціна посівного матеріалу 
постійно зростає, і з кожним 
роком ця стаття витрат стає 
дедалі вагомішою. В компанії 
частина полів має дуже непра- 
вильну форму, тому відсоток 
перекриттів значний. Застосу-
вання системи відключення 
сошників на перекриттях дає 
змогу економити від 2% до 10%
насіння. Якщо додати змінну 
норму висіву, відсоток економії 
ще збільшиться. На наступний 

рік заплановано переобладнання 
усіх посівних комплексів. Hа 
висіваючі апарати будуть 
встановлені електроприводи 
виробництва Precision Planting. 
Це дасть змогу як відключати 
секції на перекриттях, так і 
змінювати норму висіву  
відповідно до карт-завдань. 
Отримання повної аналітики 
щодо висіву дасть змогу 
контролювати цей процес і точно 
знати ситуацію на полі.
Кожне поле індивідуальне, як у 
живленні, так і у насінні, тому 
поки що в компанії не прийшли 
до одностайних висновків щодо 
кожного з них. Процес триває, і 
вже невдовзі буде знайдено 
«рецепт» для кожного району, 
кожної сільської ради, кожного 
поля і навіть кожної ділянки 
поля. Велика робота ведеться із 
випробуванням гібридів: у 
різних умовах вони показують 
різні результати, і все це також
необхідно враховувати.

Коли знімки з супутника… 
не потрібні
          йомка полів виконується    
          з дронів (DJI) у певні 
          фази розвитку рослин, і 
диспетчерська служба повинна 
забезпечити вчасні обльоти. 
Вони дають аналітику для 
подальших потреб і також
інформацію для архіву, щоб у 
разі питань щодо врожайності 
або якості виконання певних
технологічних операцій був 
фактичний матеріал. Наприклад, 
коли робили картування 
урожайності, на одному з полів 
було виділено кілька ділянок із 
низькою продуктивністю. 
Агроном назвав причину – 
гербіцид не впорався із 
проблемним бур’яном. Тобто, 
ніхто в цьому не винний, і 
потрібно шукати інші шляхи для 
подолання цієї проблеми. Щоб 
пересвідчитись, що агроном 
говорить правду, підняли
усі знімки і побачили, що саме 
на тих ділянках було зафіксова-
но велику кількість проблемного
бур’яну. Тобто, за допомогою 
знімків значно простіше знайти 
або перевірити причину 
зниження урожайності і в 
подальшому не повторювати 
старих помилок.

Супутникові знімки практично не 
використовуються, оскільки 
вони можуть лише засвідчити, 
що на певних ділянках поля все 
погано. А для отримання гарних 
результатів потрібно постійно 
працювати на випередження. 
Був досвід роботи з однією 
відомою компанією, яка 
пообіцяла зробити прогноз
урожайності і в результаті 
помилилась майже вдвічі. 
Замість прогнозованих 80 ц/га 
отримали 160! Тому супутники та 
NDVI поки що не використовують 
по причині низької точності та 
затримок із отриманням самих 
знімків. Значну роль грає і 
велика вартість такого роду 
послуг на сьогоднішній момент. 
У майбутньому, коли ціна на 
супутниковий моніторинг карди- 
нально зменшиться, компанія 
однозначно буде використову- 
вати даний вид послуг задля 
отримання додаткової аналітики.
Моніторинг техніки
         років тому в компанії 
         почала працювати система 
         GPS-моніторингу техніки. 
Будь-які відхилення від марш- 
рутів або треків фіксуються, і 
механізатори навіть не 
намагаються їхати не туди, куди 
треба. Диспетчерська служба 

здебільшого працює в автома-
тичному режимі, і звертає увагу 
оператора лише за певних 
відхилень від завдань.
Таким чином контролюється 
виконання усіх технологічних 
операцій: культивація, основний
обробіток ґрунту, внесення 
засобів захисту рослин, посів, 
тощо. Також контролюється 
швидкість виконання всіх 
технологічних операцій. На 
постійній основі здійснюється 
моніторинг дизельного
палива за допомогою GPS.
Для контролю внесення 
мінеральних добрив придбали 
два розкидачі з бункерними 
вагами. Машини пройдуть 
випробування, і у разі успіху такі 
розкидачі будуть придбані в 
кожний підрозділ. У минулому 
служба безпеки виявляла 
випадки, коли персонал 
намагався красти добрива і 
їздив по полю з відключеною 
«лійкою». Бункерні ваги дадуть 
змогу контролювати, скільки 
було завантажено і як відбував-
ся процес розкидання. Якщо 
додати покази GPS-моніторингу, 
одразу стає видно, чи їздив 
трактор по полю під час роботи 
розкидача, чи стояв і зсипав 
добрива в одній точці.

Засоби захисту контролювати 
важче, але тут починає 
працювати метод мотивації. 
Кожен агроном або керівник 
підрозділу добре знає, що у разі 
появи проблем внаслідок 
зменшення концентрації
діючої речовини та погіршення 
кінцевих результатів можна 
починати шукати іншу роботу. 
З іншого боку, необроблені або 
погано оброблені ділянки одразу 
видно, і людина, яка розуміється 
у цих речах, одразу побачить 
причину. Крім того, служба 
безпеки контролює повернення 
порожньої тари і може бути 
присутня під час виконання 
обприскувань.
Наприклад, у минулому році 
були поодинокі випадки, коли не 
спрацював гербіцид і на полях
невеликими плямами розро- 
стався бур’ян. Тоді співпало 
кілька важливих факторів: 
низька температура, знижена 
норма (для економії), а також 
дещо пропущена фаза розвитку 
бур’янів. Усе це разом стало 
причиною часткового забруднен-
ня полів, але було видно, що 
проблема не системна і
проявляється у хаотичному 
порядку. Тобто, людський фактор 
тут був виключений, але були 

МЕДІА ДАЙДЖЕСТ

випадки, коли необробленими 
лишались цілі ділянки поля, або 
не працювали деякі форсунки. 
Все це можна побачити на 
звичайних знімках з дронів, і 
тоді стає зрозумілим, у чому 
причина проблеми.
Зламати старе, щоб побудувати 
нове
          азвичай впровадження 
          нових технологій в 
          компанії відбувається 
поступово. Змінюються певні
елементи, щось коригується, але 
не глобально. Якщо з’являється 
дійсно щось нове, процес 
контролюється на рівні 
головного офісу. Люди складно 
сприймають зміни, і перехід до 
нових реалій усім дається 
важко. Наприклад, диспетчерсь-
ка служба запускалась протягом 
двох років – саме стільки часу 
знадобилось для сприйняття 
персоналом нових умов праці. 
При чому довелося організову-
вати диспетчерський центр, щоб 
це був незалежний підрозділ, 
який буде вимагати від усіх
керівників підрозділів виконан-
ня певних дій. На місцях люди 
не поспішали щось змінювати, 
або говорили про низьку 
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ефективність новацій. «У нас усе 
добре, у нас ніхто не краде!» — 
до цього зводились усі розмови. 
А потім механізатори кидали на 
стіл ключі й навіть звільнялись, 
коли переконались, що красти 
більше не дадуть. Кожна 
компанія повинна пройти етап 
змін, звільнити кращих 
механізаторів, які звикли 
красти, найняти абсолютно 
непрофесійних людей, які 
навесні нароблять помилок. 
Тому стратегія «РОСТОК-ХОЛ-
ДИНГ» передбачає комплексний 
підхід і поступові зміни, без 
«революцій». Так можна досягти 
значно кращих результатів: 
зберегти персонал, не робити 
марних інвестицій і забезпечити 
достатній рівень прибутку з 
кожного оброблюваного гектара.
Коментар: Дмитро Купавцев, 
виконавчий директор 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ»
         агато хто говорить про 
         паралельне водіння або 
         відключення секцій на 
сівалках та обприскувачах, і 
називає це точним землероб-
ством. Насправді це обов’язкові 
елементи, які у нас давно 
працюють. Моє бачення точного 

землеробства – це диференцій-
ний висів, диференційне 
внесення добрив, а також 
окрема для кожного поля 
технологія живлення. Тобто, 
підбираємо комплекс добрив
залежно від конкретної потреби. 
Також це стосується і змінної 
норми внесення ЗЗР, коли 
обприскувач у межах одного 
поля буде вносити різну норму. 
Щоправда, на даний момент ця 
технологія поки що не готова, 
але в майбутньому так будуть 
працювати, тому що це дає 
значну економію, зменшує стрес 
для культурних рослин, 
особливо коли мова йде про 
гербіциди і потенційно збільшує 
врожайність.
Після всієї виконаної роботи ми 
повинні зробити якісне 
картування урожайності, для 
чого потрібні відповідна техніка, 
професійні механізатори та 
відпрацьовані алгоритми дій. З 
кожною системою потрібно 
вміти працювати, щоб отримува-
ти від неї очікуваний результат. 
Не буду критикувати або хвалити 
якісь бренди – кожен аграрій 
повинен самостійно визначитись 
із застосовуваними технологія-
ми. Однак у будь-якому разі 

картування урожайності 
необхідно робити, якщо компанія
хоче працювати з точним 
землеробством.
На загал скажу, що від 
застосування систем точного 
землеробства ми плануємо 
отримати від $50 до $150 
додаткового прибутку. Все 
залежить від полів та завдань, 
які ставляться. У нас землі 
розташовані у зоні Полісся, і тут 
присутня досить значна неодно- 
рідність у межах кожного поля. 
Тому тут ефективність від 
диференційного підходу доволі 
значна. Ми можемо економити і 
вносити більш точно, у відпо- 
відності до ґрунтових умов та 
очікуваної врожайності кожної 
ділянки. На деяких полях 
компанія «Агротест» робила 
аналіз по кожному гектару, і ми 
отримали досить значну неодно- 
рідність у поживних речовинах. 
Це говорить про досить високий 
потенціал диференційного 
підходу.
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          омпанія почала рухатися в 
          бік точного землеробства   
          задля досягнення кращої 
ефективності. Звичайно, 
розвиток відбувався по всіх 
напрямках: використовувалися 
нові сорти та гібриди, почали 
робити аналізи ґрунту і навіть 
диференційно вносити добрива. 
Нова техніка, яку купували ще 4 
роки тому, вже була адаптована 
до роботи із системами точного 
землеробства, оскільки вже в 
той час було чітке бачення, 
яким шляхом відбуватиметься 
розвиток компанії. Таким чином 
за останні роки технологічність 
компанії суттєво зросла. Однак 
дійшовши певного рівня вини- 
кла потреба у більш широкому 
впровадженні систем точного 
землеробства, і більш глибоке 
вивчення даного напряму 
принесло розуміння, що в межах 
розташування земель компанії 
саме цей напрям може призвести 
до суттєвого покращення 
ефективності та збільшення 
чистого прибутку з гектару.
Поступово кожен з елементів 

потребував випробування. 
Наприклад, три нових комбайни 
із системами картування 
врожайності певний час не 
могли точно показати, наскільки 
відрізняється продуктивність в 
межах поля. Причини полягали 
то у відсутності сигналу, то у 
відсутності програми, яка 
обробляє отримані дані. Окремим 
рядком слід виділити складнощі 
із калібруванням самих датчиків 
урожайності. Весь цей шлях 
потрібно було пройти, оскільки 
без досвіду займатись картуван-
ням урожайності практично 
неможливо. Однак у минулому 
році всі три комбайни вже нор- 
мально фіксували врожайність, 
і компанія отримала нормальні 
карти, за якими можна робити
певну аналітику та створювати 
план наступних дій.
Цього роцу було зроблено 
диференційний висів кукурудзи 
на деяких полях (близько 
400 га), щоб подивитись на 
ефективність такого підходу. 
Попередньо було відібрано проби 
ґрунту з кожного гектара, і  

відповідно до потенційних 
можливостей ділянок зробили 
карту-завдання з різною 
густотою (від 62 до 75 тис/га). 
Норма внесення добрив також 
була різною, у відповідності до 
запланованої густоти рослин та 
очікуваної врожайності. Для 
аналізу ґрунту запросили кілька 
лабораторій, щоб порівняти 
рекомендації та побачити їх 
ефективність на кінець сезону. 
Поля, які беруть участь в 
експерименті, обирались таким 
чином, щоб умови на них 
відрізнялись. Так компанія 
отримає більше інформації щодо 
ефективності як диференційного 
висіву в цілому, так і певних 
елементів технології.
Економіка диференційного 
внесення
         омпанія в середньому 
         витрачає на добрива (NPK) 
         від $170-200 на гектар із 
розрахунку, що наступною 
культурою буде кукурудза. Якщо 
поле поділити навіть на дві 
зони, то на поганій ділянці, де 

ґрунт бідний, економія буде 
складати до $30 на гектар лише 
на азотній групі, по фосфору і 
калію витрати зменшаться на 
$20 і $10 відповідно, що в сумі 
дасть $60 економії. Компанія не 
йде шляхом вирівнювання умов 
живлення, оскільки погані 
ділянки все одно мають слабкий 
потенціал. Тому як їх не «годуй», 
все одно не отримаєш очікува-
ного врожаю. 
Порядок розрахунку наступний. 
Спочатку оцінюється потенціал 
ґрунту, тобто, яку врожайність 
можна на ньому отримати, і у 
відповідності до цього визнача-
ють необхідне живлення, 
обирають гібриди, густоту 
посіву, беруть до уваги ємність 
ґрунту та інші фактори. 
Компанія навіть має систему 
власної розробки, за допомогою 
якої враховуються усі основні 
параметри і отримується
результат у вигляді рекоменда-
цій щодо потенційної врожай-
ності, характеристик гібридів та 
норм внесення добрив. Система 
постійно коригується, оскільки 

вона функціонує лише 2 роки, а 
цього недостатньо для визна-
чення ступеню впливу всіх 
факторів. Однак з кожним роком 
система стає «розумнішою» та 
видає більш точні рекомендації.
Головне – знайти причину
            ля створення якісних 
            карт урожайності 
            компанія придбала три 
комбайни з відповідним
обладнанням. Але самого 
придбання було недостатньо: 
знадобився час для відпрацю-
вання технології роботи із 
системою картування. Вияви-
лось, що потрібні калібрування, 
регулярне обслуговування,
контроль та порівняння даних, 
що видає комбайн, з фактични-
ми даними з вагових. Другий 
момент полягає у пошуку 
реальних причин зниження 
урожайності. Агроном може 
знайти безліч причин низької 
урожайності, щоб не відповідати 
за це самому, тому необхідно 

мати можливість встановити 
істину. Якщо це погана обробка 
ґрунту або неякісна боротьба із 
бур’янами/шкідниками/хвороба-
ми, проблеми з посівом або 
вибором гібрида, проблему 
можна визначити і прийняти 
певні рішення, щоб таке не 
повторювалось. А якщо це вплив 
погодних умов або інших 
факторів, на які впливати
неможливо, потрібно звернути 
увагу на зменшення ризиків.
У кінці сезону в кожному 
підрозділі ведеться обговорення 
результатів і, звісно, шукаються 
причини незадовільних 
результатів. Наприклад, коли на 
полях, розташованих за 20 км 
одне від одного, урожайність 
кукурудзи складає 9,5 тонн та 
5,5 тонн, постає питання, чому 
виникла така різниця. Агрономи 
посилалися на відсутність дощу 
саме на території тієї сільської 
ради, де була низька врожай-
ність. Раніше цю інформацію 
перевірити було практично 

неможливо, але зараз почали
використовувати автоматичні 
метеостанції, які чітко фіксують 
погодні параметри. Поки що ця
робота ведеться в тестовому 
режимі, але в наступному році 
планується встановити 
метеостанції на всіх територіях, 
де працює компанія.
Економний висів
         мінна норма разом із 
         відключенням сівалок на 
         перекриттях дає змогу 
зменшувати витрати насіння.
Ціна посівного матеріалу 
постійно зростає, і з кожним 
роком ця стаття витрат стає 
дедалі вагомішою. В компанії 
частина полів має дуже непра- 
вильну форму, тому відсоток 
перекриттів значний. Застосу-
вання системи відключення 
сошників на перекриттях дає 
змогу економити від 2% до 10%
насіння. Якщо додати змінну 
норму висіву, відсоток економії 
ще збільшиться. На наступний 

рік заплановано переобладнання 
усіх посівних комплексів. Hа 
висіваючі апарати будуть 
встановлені електроприводи 
виробництва Precision Planting. 
Це дасть змогу як відключати 
секції на перекриттях, так і 
змінювати норму висіву  
відповідно до карт-завдань. 
Отримання повної аналітики 
щодо висіву дасть змогу 
контролювати цей процес і точно 
знати ситуацію на полі.
Кожне поле індивідуальне, як у 
живленні, так і у насінні, тому 
поки що в компанії не прийшли 
до одностайних висновків щодо 
кожного з них. Процес триває, і 
вже невдовзі буде знайдено 
«рецепт» для кожного району, 
кожної сільської ради, кожного 
поля і навіть кожної ділянки 
поля. Велика робота ведеться із 
випробуванням гібридів: у 
різних умовах вони показують 
різні результати, і все це також
необхідно враховувати.

Коли знімки з супутника… 
не потрібні
          йомка полів виконується    
          з дронів (DJI) у певні 
          фази розвитку рослин, і 
диспетчерська служба повинна 
забезпечити вчасні обльоти. 
Вони дають аналітику для 
подальших потреб і також
інформацію для архіву, щоб у 
разі питань щодо врожайності 
або якості виконання певних
технологічних операцій був 
фактичний матеріал. Наприклад, 
коли робили картування 
урожайності, на одному з полів 
було виділено кілька ділянок із 
низькою продуктивністю. 
Агроном назвав причину – 
гербіцид не впорався із 
проблемним бур’яном. Тобто, 
ніхто в цьому не винний, і 
потрібно шукати інші шляхи для 
подолання цієї проблеми. Щоб 
пересвідчитись, що агроном 
говорить правду, підняли
усі знімки і побачили, що саме 
на тих ділянках було зафіксова-
но велику кількість проблемного
бур’яну. Тобто, за допомогою 
знімків значно простіше знайти 
або перевірити причину 
зниження урожайності і в 
подальшому не повторювати 
старих помилок.

Супутникові знімки практично не 
використовуються, оскільки 
вони можуть лише засвідчити, 
що на певних ділянках поля все 
погано. А для отримання гарних 
результатів потрібно постійно 
працювати на випередження. 
Був досвід роботи з однією 
відомою компанією, яка 
пообіцяла зробити прогноз
урожайності і в результаті 
помилилась майже вдвічі. 
Замість прогнозованих 80 ц/га 
отримали 160! Тому супутники та 
NDVI поки що не використовують 
по причині низької точності та 
затримок із отриманням самих 
знімків. Значну роль грає і 
велика вартість такого роду 
послуг на сьогоднішній момент. 
У майбутньому, коли ціна на 
супутниковий моніторинг карди- 
нально зменшиться, компанія 
однозначно буде використову- 
вати даний вид послуг задля 
отримання додаткової аналітики.
Моніторинг техніки
         років тому в компанії 
         почала працювати система 
         GPS-моніторингу техніки. 
Будь-які відхилення від марш- 
рутів або треків фіксуються, і 
механізатори навіть не 
намагаються їхати не туди, куди 
треба. Диспетчерська служба 

здебільшого працює в автома-
тичному режимі, і звертає увагу 
оператора лише за певних 
відхилень від завдань.
Таким чином контролюється 
виконання усіх технологічних 
операцій: культивація, основний
обробіток ґрунту, внесення 
засобів захисту рослин, посів, 
тощо. Також контролюється 
швидкість виконання всіх 
технологічних операцій. На 
постійній основі здійснюється 
моніторинг дизельного
палива за допомогою GPS.
Для контролю внесення 
мінеральних добрив придбали 
два розкидачі з бункерними 
вагами. Машини пройдуть 
випробування, і у разі успіху такі 
розкидачі будуть придбані в 
кожний підрозділ. У минулому 
служба безпеки виявляла 
випадки, коли персонал 
намагався красти добрива і 
їздив по полю з відключеною 
«лійкою». Бункерні ваги дадуть 
змогу контролювати, скільки 
було завантажено і як відбував-
ся процес розкидання. Якщо 
додати покази GPS-моніторингу, 
одразу стає видно, чи їздив 
трактор по полю під час роботи 
розкидача, чи стояв і зсипав 
добрива в одній точці.

Засоби захисту контролювати 
важче, але тут починає 
працювати метод мотивації. 
Кожен агроном або керівник 
підрозділу добре знає, що у разі 
появи проблем внаслідок 
зменшення концентрації
діючої речовини та погіршення 
кінцевих результатів можна 
починати шукати іншу роботу. 
З іншого боку, необроблені або 
погано оброблені ділянки одразу 
видно, і людина, яка розуміється 
у цих речах, одразу побачить 
причину. Крім того, служба 
безпеки контролює повернення 
порожньої тари і може бути 
присутня під час виконання 
обприскувань.
Наприклад, у минулому році 
були поодинокі випадки, коли не 
спрацював гербіцид і на полях
невеликими плямами розро- 
стався бур’ян. Тоді співпало 
кілька важливих факторів: 
низька температура, знижена 
норма (для економії), а також 
дещо пропущена фаза розвитку 
бур’янів. Усе це разом стало 
причиною часткового забруднен-
ня полів, але було видно, що 
проблема не системна і
проявляється у хаотичному 
порядку. Тобто, людський фактор 
тут був виключений, але були 

МЕДІА ДАЙДЖЕСТ

випадки, коли необробленими 
лишались цілі ділянки поля, або 
не працювали деякі форсунки. 
Все це можна побачити на 
звичайних знімках з дронів, і 
тоді стає зрозумілим, у чому 
причина проблеми.
Зламати старе, щоб побудувати 
нове
          азвичай впровадження 
          нових технологій в 
          компанії відбувається 
поступово. Змінюються певні
елементи, щось коригується, але 
не глобально. Якщо з’являється 
дійсно щось нове, процес 
контролюється на рівні 
головного офісу. Люди складно 
сприймають зміни, і перехід до 
нових реалій усім дається 
важко. Наприклад, диспетчерсь-
ка служба запускалась протягом 
двох років – саме стільки часу 
знадобилось для сприйняття 
персоналом нових умов праці. 
При чому довелося організову-
вати диспетчерський центр, щоб 
це був незалежний підрозділ, 
який буде вимагати від усіх
керівників підрозділів виконан-
ня певних дій. На місцях люди 
не поспішали щось змінювати, 
або говорили про низьку 
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ефективність новацій. «У нас усе 
добре, у нас ніхто не краде!» — 
до цього зводились усі розмови. 
А потім механізатори кидали на 
стіл ключі й навіть звільнялись, 
коли переконались, що красти 
більше не дадуть. Кожна 
компанія повинна пройти етап 
змін, звільнити кращих 
механізаторів, які звикли 
красти, найняти абсолютно 
непрофесійних людей, які 
навесні нароблять помилок. 
Тому стратегія «РОСТОК-ХОЛ-
ДИНГ» передбачає комплексний 
підхід і поступові зміни, без 
«революцій». Так можна досягти 
значно кращих результатів: 
зберегти персонал, не робити 
марних інвестицій і забезпечити 
достатній рівень прибутку з 
кожного оброблюваного гектара.
Коментар: Дмитро Купавцев, 
виконавчий директор 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ»
         агато хто говорить про 
         паралельне водіння або 
         відключення секцій на 
сівалках та обприскувачах, і 
називає це точним землероб-
ством. Насправді це обов’язкові 
елементи, які у нас давно 
працюють. Моє бачення точного 

землеробства – це диференцій-
ний висів, диференційне 
внесення добрив, а також 
окрема для кожного поля 
технологія живлення. Тобто, 
підбираємо комплекс добрив
залежно від конкретної потреби. 
Також це стосується і змінної 
норми внесення ЗЗР, коли 
обприскувач у межах одного 
поля буде вносити різну норму. 
Щоправда, на даний момент ця 
технологія поки що не готова, 
але в майбутньому так будуть 
працювати, тому що це дає 
значну економію, зменшує стрес 
для культурних рослин, 
особливо коли мова йде про 
гербіциди і потенційно збільшує 
врожайність.
Після всієї виконаної роботи ми 
повинні зробити якісне 
картування урожайності, для 
чого потрібні відповідна техніка, 
професійні механізатори та 
відпрацьовані алгоритми дій. З 
кожною системою потрібно 
вміти працювати, щоб отримува-
ти від неї очікуваний результат. 
Не буду критикувати або хвалити 
якісь бренди – кожен аграрій 
повинен самостійно визначитись 
із застосовуваними технологія-
ми. Однак у будь-якому разі 

картування урожайності 
необхідно робити, якщо компанія
хоче працювати з точним 
землеробством.
На загал скажу, що від 
застосування систем точного 
землеробства ми плануємо 
отримати від $50 до $150 
додаткового прибутку. Все 
залежить від полів та завдань, 
які ставляться. У нас землі 
розташовані у зоні Полісся, і тут 
присутня досить значна неодно- 
рідність у межах кожного поля. 
Тому тут ефективність від 
диференційного підходу доволі 
значна. Ми можемо економити і 
вносити більш точно, у відпо- 
відності до ґрунтових умов та 
очікуваної врожайності кожної 
ділянки. На деяких полях 
компанія «Агротест» робила 
аналіз по кожному гектару, і ми 
отримали досить значну неодно- 
рідність у поживних речовинах. 
Це говорить про досить високий 
потенціал диференційного 
підходу.
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          омпанія почала рухатися в 
          бік точного землеробства   
          задля досягнення кращої 
ефективності. Звичайно, 
розвиток відбувався по всіх 
напрямках: використовувалися 
нові сорти та гібриди, почали 
робити аналізи ґрунту і навіть 
диференційно вносити добрива. 
Нова техніка, яку купували ще 4 
роки тому, вже була адаптована 
до роботи із системами точного 
землеробства, оскільки вже в 
той час було чітке бачення, 
яким шляхом відбуватиметься 
розвиток компанії. Таким чином 
за останні роки технологічність 
компанії суттєво зросла. Однак 
дійшовши певного рівня вини- 
кла потреба у більш широкому 
впровадженні систем точного 
землеробства, і більш глибоке 
вивчення даного напряму 
принесло розуміння, що в межах 
розташування земель компанії 
саме цей напрям може призвести 
до суттєвого покращення 
ефективності та збільшення 
чистого прибутку з гектару.
Поступово кожен з елементів 

потребував випробування. 
Наприклад, три нових комбайни 
із системами картування 
врожайності певний час не 
могли точно показати, наскільки 
відрізняється продуктивність в 
межах поля. Причини полягали 
то у відсутності сигналу, то у 
відсутності програми, яка 
обробляє отримані дані. Окремим 
рядком слід виділити складнощі 
із калібруванням самих датчиків 
урожайності. Весь цей шлях 
потрібно було пройти, оскільки 
без досвіду займатись картуван-
ням урожайності практично 
неможливо. Однак у минулому 
році всі три комбайни вже нор- 
мально фіксували врожайність, 
і компанія отримала нормальні 
карти, за якими можна робити
певну аналітику та створювати 
план наступних дій.
Цього роцу було зроблено 
диференційний висів кукурудзи 
на деяких полях (близько 
400 га), щоб подивитись на 
ефективність такого підходу. 
Попередньо було відібрано проби 
ґрунту з кожного гектара, і  

відповідно до потенційних 
можливостей ділянок зробили 
карту-завдання з різною 
густотою (від 62 до 75 тис/га). 
Норма внесення добрив також 
була різною, у відповідності до 
запланованої густоти рослин та 
очікуваної врожайності. Для 
аналізу ґрунту запросили кілька 
лабораторій, щоб порівняти 
рекомендації та побачити їх 
ефективність на кінець сезону. 
Поля, які беруть участь в 
експерименті, обирались таким 
чином, щоб умови на них 
відрізнялись. Так компанія 
отримає більше інформації щодо 
ефективності як диференційного 
висіву в цілому, так і певних 
елементів технології.
Економіка диференційного 
внесення
         омпанія в середньому 
         витрачає на добрива (NPK) 
         від $170-200 на гектар із 
розрахунку, що наступною 
культурою буде кукурудза. Якщо 
поле поділити навіть на дві 
зони, то на поганій ділянці, де 

ґрунт бідний, економія буде 
складати до $30 на гектар лише 
на азотній групі, по фосфору і 
калію витрати зменшаться на 
$20 і $10 відповідно, що в сумі 
дасть $60 економії. Компанія не 
йде шляхом вирівнювання умов 
живлення, оскільки погані 
ділянки все одно мають слабкий 
потенціал. Тому як їх не «годуй», 
все одно не отримаєш очікува-
ного врожаю. 
Порядок розрахунку наступний. 
Спочатку оцінюється потенціал 
ґрунту, тобто, яку врожайність 
можна на ньому отримати, і у 
відповідності до цього визнача-
ють необхідне живлення, 
обирають гібриди, густоту 
посіву, беруть до уваги ємність 
ґрунту та інші фактори. 
Компанія навіть має систему 
власної розробки, за допомогою 
якої враховуються усі основні 
параметри і отримується
результат у вигляді рекоменда-
цій щодо потенційної врожай-
ності, характеристик гібридів та 
норм внесення добрив. Система 
постійно коригується, оскільки 

вона функціонує лише 2 роки, а 
цього недостатньо для визна-
чення ступеню впливу всіх 
факторів. Однак з кожним роком 
система стає «розумнішою» та 
видає більш точні рекомендації.
Головне – знайти причину
            ля створення якісних 
            карт урожайності 
            компанія придбала три 
комбайни з відповідним
обладнанням. Але самого 
придбання було недостатньо: 
знадобився час для відпрацю-
вання технології роботи із 
системою картування. Вияви-
лось, що потрібні калібрування, 
регулярне обслуговування,
контроль та порівняння даних, 
що видає комбайн, з фактични-
ми даними з вагових. Другий 
момент полягає у пошуку 
реальних причин зниження 
урожайності. Агроном може 
знайти безліч причин низької 
урожайності, щоб не відповідати 
за це самому, тому необхідно 

мати можливість встановити 
істину. Якщо це погана обробка 
ґрунту або неякісна боротьба із 
бур’янами/шкідниками/хвороба-
ми, проблеми з посівом або 
вибором гібрида, проблему 
можна визначити і прийняти 
певні рішення, щоб таке не 
повторювалось. А якщо це вплив 
погодних умов або інших 
факторів, на які впливати
неможливо, потрібно звернути 
увагу на зменшення ризиків.
У кінці сезону в кожному 
підрозділі ведеться обговорення 
результатів і, звісно, шукаються 
причини незадовільних 
результатів. Наприклад, коли на 
полях, розташованих за 20 км 
одне від одного, урожайність 
кукурудзи складає 9,5 тонн та 
5,5 тонн, постає питання, чому 
виникла така різниця. Агрономи 
посилалися на відсутність дощу 
саме на території тієї сільської 
ради, де була низька врожай-
ність. Раніше цю інформацію 
перевірити було практично 

неможливо, але зараз почали
використовувати автоматичні 
метеостанції, які чітко фіксують 
погодні параметри. Поки що ця
робота ведеться в тестовому 
режимі, але в наступному році 
планується встановити 
метеостанції на всіх територіях, 
де працює компанія.
Економний висів
         мінна норма разом із 
         відключенням сівалок на 
         перекриттях дає змогу 
зменшувати витрати насіння.
Ціна посівного матеріалу 
постійно зростає, і з кожним 
роком ця стаття витрат стає 
дедалі вагомішою. В компанії 
частина полів має дуже непра- 
вильну форму, тому відсоток 
перекриттів значний. Застосу-
вання системи відключення 
сошників на перекриттях дає 
змогу економити від 2% до 10%
насіння. Якщо додати змінну 
норму висіву, відсоток економії 
ще збільшиться. На наступний 

рік заплановано переобладнання 
усіх посівних комплексів. Hа 
висіваючі апарати будуть 
встановлені електроприводи 
виробництва Precision Planting. 
Це дасть змогу як відключати 
секції на перекриттях, так і 
змінювати норму висіву  
відповідно до карт-завдань. 
Отримання повної аналітики 
щодо висіву дасть змогу 
контролювати цей процес і точно 
знати ситуацію на полі.
Кожне поле індивідуальне, як у 
живленні, так і у насінні, тому 
поки що в компанії не прийшли 
до одностайних висновків щодо 
кожного з них. Процес триває, і 
вже невдовзі буде знайдено 
«рецепт» для кожного району, 
кожної сільської ради, кожного 
поля і навіть кожної ділянки 
поля. Велика робота ведеться із 
випробуванням гібридів: у 
різних умовах вони показують 
різні результати, і все це також
необхідно враховувати.

Коли знімки з супутника… 
не потрібні
          йомка полів виконується    
          з дронів (DJI) у певні 
          фази розвитку рослин, і 
диспетчерська служба повинна 
забезпечити вчасні обльоти. 
Вони дають аналітику для 
подальших потреб і також
інформацію для архіву, щоб у 
разі питань щодо врожайності 
або якості виконання певних
технологічних операцій був 
фактичний матеріал. Наприклад, 
коли робили картування 
урожайності, на одному з полів 
було виділено кілька ділянок із 
низькою продуктивністю. 
Агроном назвав причину – 
гербіцид не впорався із 
проблемним бур’яном. Тобто, 
ніхто в цьому не винний, і 
потрібно шукати інші шляхи для 
подолання цієї проблеми. Щоб 
пересвідчитись, що агроном 
говорить правду, підняли
усі знімки і побачили, що саме 
на тих ділянках було зафіксова-
но велику кількість проблемного
бур’яну. Тобто, за допомогою 
знімків значно простіше знайти 
або перевірити причину 
зниження урожайності і в 
подальшому не повторювати 
старих помилок.

Супутникові знімки практично не 
використовуються, оскільки 
вони можуть лише засвідчити, 
що на певних ділянках поля все 
погано. А для отримання гарних 
результатів потрібно постійно 
працювати на випередження. 
Був досвід роботи з однією 
відомою компанією, яка 
пообіцяла зробити прогноз
урожайності і в результаті 
помилилась майже вдвічі. 
Замість прогнозованих 80 ц/га 
отримали 160! Тому супутники та 
NDVI поки що не використовують 
по причині низької точності та 
затримок із отриманням самих 
знімків. Значну роль грає і 
велика вартість такого роду 
послуг на сьогоднішній момент. 
У майбутньому, коли ціна на 
супутниковий моніторинг карди- 
нально зменшиться, компанія 
однозначно буде використову- 
вати даний вид послуг задля 
отримання додаткової аналітики.
Моніторинг техніки
         років тому в компанії 
         почала працювати система 
         GPS-моніторингу техніки. 
Будь-які відхилення від марш- 
рутів або треків фіксуються, і 
механізатори навіть не 
намагаються їхати не туди, куди 
треба. Диспетчерська служба 

здебільшого працює в автома-
тичному режимі, і звертає увагу 
оператора лише за певних 
відхилень від завдань.
Таким чином контролюється 
виконання усіх технологічних 
операцій: культивація, основний
обробіток ґрунту, внесення 
засобів захисту рослин, посів, 
тощо. Також контролюється 
швидкість виконання всіх 
технологічних операцій. На 
постійній основі здійснюється 
моніторинг дизельного
палива за допомогою GPS.
Для контролю внесення 
мінеральних добрив придбали 
два розкидачі з бункерними 
вагами. Машини пройдуть 
випробування, і у разі успіху такі 
розкидачі будуть придбані в 
кожний підрозділ. У минулому 
служба безпеки виявляла 
випадки, коли персонал 
намагався красти добрива і 
їздив по полю з відключеною 
«лійкою». Бункерні ваги дадуть 
змогу контролювати, скільки 
було завантажено і як відбував-
ся процес розкидання. Якщо 
додати покази GPS-моніторингу, 
одразу стає видно, чи їздив 
трактор по полю під час роботи 
розкидача, чи стояв і зсипав 
добрива в одній точці.

Засоби захисту контролювати 
важче, але тут починає 
працювати метод мотивації. 
Кожен агроном або керівник 
підрозділу добре знає, що у разі 
появи проблем внаслідок 
зменшення концентрації
діючої речовини та погіршення 
кінцевих результатів можна 
починати шукати іншу роботу. 
З іншого боку, необроблені або 
погано оброблені ділянки одразу 
видно, і людина, яка розуміється 
у цих речах, одразу побачить 
причину. Крім того, служба 
безпеки контролює повернення 
порожньої тари і може бути 
присутня під час виконання 
обприскувань.
Наприклад, у минулому році 
були поодинокі випадки, коли не 
спрацював гербіцид і на полях
невеликими плямами розро- 
стався бур’ян. Тоді співпало 
кілька важливих факторів: 
низька температура, знижена 
норма (для економії), а також 
дещо пропущена фаза розвитку 
бур’янів. Усе це разом стало 
причиною часткового забруднен-
ня полів, але було видно, що 
проблема не системна і
проявляється у хаотичному 
порядку. Тобто, людський фактор 
тут був виключений, але були 

випадки, коли необробленими 
лишались цілі ділянки поля, або 
не працювали деякі форсунки. 
Все це можна побачити на 
звичайних знімках з дронів, і 
тоді стає зрозумілим, у чому 
причина проблеми.
Зламати старе, щоб побудувати 
нове
          азвичай впровадження 
          нових технологій в 
          компанії відбувається 
поступово. Змінюються певні
елементи, щось коригується, але 
не глобально. Якщо з’являється 
дійсно щось нове, процес 
контролюється на рівні 
головного офісу. Люди складно 
сприймають зміни, і перехід до 
нових реалій усім дається 
важко. Наприклад, диспетчерсь-
ка служба запускалась протягом 
двох років – саме стільки часу 
знадобилось для сприйняття 
персоналом нових умов праці. 
При чому довелося організову-
вати диспетчерський центр, щоб 
це був незалежний підрозділ, 
який буде вимагати від усіх
керівників підрозділів виконан-
ня певних дій. На місцях люди 
не поспішали щось змінювати, 
або говорили про низьку 

ефективність новацій. «У нас усе 
добре, у нас ніхто не краде!» — 
до цього зводились усі розмови. 
А потім механізатори кидали на 
стіл ключі й навіть звільнялись, 
коли переконались, що красти 
більше не дадуть. Кожна 
компанія повинна пройти етап 
змін, звільнити кращих 
механізаторів, які звикли 
красти, найняти абсолютно 
непрофесійних людей, які 
навесні нароблять помилок. 
Тому стратегія «РОСТОК-ХОЛ-
ДИНГ» передбачає комплексний 
підхід і поступові зміни, без 
«революцій». Так можна досягти 
значно кращих результатів: 
зберегти персонал, не робити 
марних інвестицій і забезпечити 
достатній рівень прибутку з 
кожного оброблюваного гектара.
Коментар: Дмитро Купавцев, 
виконавчий директор 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ»
         агато хто говорить про 
         паралельне водіння або 
         відключення секцій на 
сівалках та обприскувачах, і 
називає це точним землероб-
ством. Насправді це обов’язкові 
елементи, які у нас давно 
працюють. Моє бачення точного 

землеробства – це диференцій-
ний висів, диференційне 
внесення добрив, а також 
окрема для кожного поля 
технологія живлення. Тобто, 
підбираємо комплекс добрив
залежно від конкретної потреби. 
Також це стосується і змінної 
норми внесення ЗЗР, коли 
обприскувач у межах одного 
поля буде вносити різну норму. 
Щоправда, на даний момент ця 
технологія поки що не готова, 
але в майбутньому так будуть 
працювати, тому що це дає 
значну економію, зменшує стрес 
для культурних рослин, 
особливо коли мова йде про 
гербіциди і потенційно збільшує 
врожайність.
Після всієї виконаної роботи ми 
повинні зробити якісне 
картування урожайності, для 
чого потрібні відповідна техніка, 
професійні механізатори та 
відпрацьовані алгоритми дій. З 
кожною системою потрібно 
вміти працювати, щоб отримува-
ти від неї очікуваний результат. 
Не буду критикувати або хвалити 
якісь бренди – кожен аграрій 
повинен самостійно визначитись 
із застосовуваними технологія-
ми. Однак у будь-якому разі 

картування урожайності 
необхідно робити, якщо компанія
хоче працювати з точним 
землеробством.
На загал скажу, що від 
застосування систем точного 
землеробства ми плануємо 
отримати від $50 до $150 
додаткового прибутку. Все 
залежить від полів та завдань, 
які ставляться. У нас землі 
розташовані у зоні Полісся, і тут 
присутня досить значна неодно- 
рідність у межах кожного поля. 
Тому тут ефективність від 
диференційного підходу доволі 
значна. Ми можемо економити і 
вносити більш точно, у відпо- 
відності до ґрунтових умов та 
очікуваної врожайності кожної 
ділянки. На деяких полях 
компанія «Агротест» робила 
аналіз по кожному гектару, і ми 
отримали досить значну неодно- 
рідність у поживних речовинах. 
Це говорить про досить високий 
потенціал диференційного 
підходу.
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          омпанія почала рухатися в 
          бік точного землеробства   
          задля досягнення кращої 
ефективності. Звичайно, 
розвиток відбувався по всіх 
напрямках: використовувалися 
нові сорти та гібриди, почали 
робити аналізи ґрунту і навіть 
диференційно вносити добрива. 
Нова техніка, яку купували ще 4 
роки тому, вже була адаптована 
до роботи із системами точного 
землеробства, оскільки вже в 
той час було чітке бачення, 
яким шляхом відбуватиметься 
розвиток компанії. Таким чином 
за останні роки технологічність 
компанії суттєво зросла. Однак 
дійшовши певного рівня вини- 
кла потреба у більш широкому 
впровадженні систем точного 
землеробства, і більш глибоке 
вивчення даного напряму 
принесло розуміння, що в межах 
розташування земель компанії 
саме цей напрям може призвести 
до суттєвого покращення 
ефективності та збільшення 
чистого прибутку з гектару.
Поступово кожен з елементів 

потребував випробування. 
Наприклад, три нових комбайни 
із системами картування 
врожайності певний час не 
могли точно показати, наскільки 
відрізняється продуктивність в 
межах поля. Причини полягали 
то у відсутності сигналу, то у 
відсутності програми, яка 
обробляє отримані дані. Окремим 
рядком слід виділити складнощі 
із калібруванням самих датчиків 
урожайності. Весь цей шлях 
потрібно було пройти, оскільки 
без досвіду займатись картуван-
ням урожайності практично 
неможливо. Однак у минулому 
році всі три комбайни вже нор- 
мально фіксували врожайність, 
і компанія отримала нормальні 
карти, за якими можна робити
певну аналітику та створювати 
план наступних дій.
Цього роцу було зроблено 
диференційний висів кукурудзи 
на деяких полях (близько 
400 га), щоб подивитись на 
ефективність такого підходу. 
Попередньо було відібрано проби 
ґрунту з кожного гектара, і  

відповідно до потенційних 
можливостей ділянок зробили 
карту-завдання з різною 
густотою (від 62 до 75 тис/га). 
Норма внесення добрив також 
була різною, у відповідності до 
запланованої густоти рослин та 
очікуваної врожайності. Для 
аналізу ґрунту запросили кілька 
лабораторій, щоб порівняти 
рекомендації та побачити їх 
ефективність на кінець сезону. 
Поля, які беруть участь в 
експерименті, обирались таким 
чином, щоб умови на них 
відрізнялись. Так компанія 
отримає більше інформації щодо 
ефективності як диференційного 
висіву в цілому, так і певних 
елементів технології.
Економіка диференційного 
внесення
         омпанія в середньому 
         витрачає на добрива (NPK) 
         від $170-200 на гектар із 
розрахунку, що наступною 
культурою буде кукурудза. Якщо 
поле поділити навіть на дві 
зони, то на поганій ділянці, де 

ґрунт бідний, економія буде 
складати до $30 на гектар лише 
на азотній групі, по фосфору і 
калію витрати зменшаться на 
$20 і $10 відповідно, що в сумі 
дасть $60 економії. Компанія не 
йде шляхом вирівнювання умов 
живлення, оскільки погані 
ділянки все одно мають слабкий 
потенціал. Тому як їх не «годуй», 
все одно не отримаєш очікува-
ного врожаю. 
Порядок розрахунку наступний. 
Спочатку оцінюється потенціал 
ґрунту, тобто, яку врожайність 
можна на ньому отримати, і у 
відповідності до цього визнача-
ють необхідне живлення, 
обирають гібриди, густоту 
посіву, беруть до уваги ємність 
ґрунту та інші фактори. 
Компанія навіть має систему 
власної розробки, за допомогою 
якої враховуються усі основні 
параметри і отримується
результат у вигляді рекоменда-
цій щодо потенційної врожай-
ності, характеристик гібридів та 
норм внесення добрив. Система 
постійно коригується, оскільки 

вона функціонує лише 2 роки, а 
цього недостатньо для визна-
чення ступеню впливу всіх 
факторів. Однак з кожним роком 
система стає «розумнішою» та 
видає більш точні рекомендації.
Головне – знайти причину
            ля створення якісних 
            карт урожайності 
            компанія придбала три 
комбайни з відповідним
обладнанням. Але самого 
придбання було недостатньо: 
знадобився час для відпрацю-
вання технології роботи із 
системою картування. Вияви-
лось, що потрібні калібрування, 
регулярне обслуговування,
контроль та порівняння даних, 
що видає комбайн, з фактични-
ми даними з вагових. Другий 
момент полягає у пошуку 
реальних причин зниження 
урожайності. Агроном може 
знайти безліч причин низької 
урожайності, щоб не відповідати 
за це самому, тому необхідно 

мати можливість встановити 
істину. Якщо це погана обробка 
ґрунту або неякісна боротьба із 
бур’янами/шкідниками/хвороба-
ми, проблеми з посівом або 
вибором гібрида, проблему 
можна визначити і прийняти 
певні рішення, щоб таке не 
повторювалось. А якщо це вплив 
погодних умов або інших 
факторів, на які впливати
неможливо, потрібно звернути 
увагу на зменшення ризиків.
У кінці сезону в кожному 
підрозділі ведеться обговорення 
результатів і, звісно, шукаються 
причини незадовільних 
результатів. Наприклад, коли на 
полях, розташованих за 20 км 
одне від одного, урожайність 
кукурудзи складає 9,5 тонн та 
5,5 тонн, постає питання, чому 
виникла така різниця. Агрономи 
посилалися на відсутність дощу 
саме на території тієї сільської 
ради, де була низька врожай-
ність. Раніше цю інформацію 
перевірити було практично 

неможливо, але зараз почали
використовувати автоматичні 
метеостанції, які чітко фіксують 
погодні параметри. Поки що ця
робота ведеться в тестовому 
режимі, але в наступному році 
планується встановити 
метеостанції на всіх територіях, 
де працює компанія.
Економний висів
         мінна норма разом із 
         відключенням сівалок на 
         перекриттях дає змогу 
зменшувати витрати насіння.
Ціна посівного матеріалу 
постійно зростає, і з кожним 
роком ця стаття витрат стає 
дедалі вагомішою. В компанії 
частина полів має дуже непра- 
вильну форму, тому відсоток 
перекриттів значний. Застосу-
вання системи відключення 
сошників на перекриттях дає 
змогу економити від 2% до 10%
насіння. Якщо додати змінну 
норму висіву, відсоток економії 
ще збільшиться. На наступний 

рік заплановано переобладнання 
усіх посівних комплексів. Hа 
висіваючі апарати будуть 
встановлені електроприводи 
виробництва Precision Planting. 
Це дасть змогу як відключати 
секції на перекриттях, так і 
змінювати норму висіву  
відповідно до карт-завдань. 
Отримання повної аналітики 
щодо висіву дасть змогу 
контролювати цей процес і точно 
знати ситуацію на полі.
Кожне поле індивідуальне, як у 
живленні, так і у насінні, тому 
поки що в компанії не прийшли 
до одностайних висновків щодо 
кожного з них. Процес триває, і 
вже невдовзі буде знайдено 
«рецепт» для кожного району, 
кожної сільської ради, кожного 
поля і навіть кожної ділянки 
поля. Велика робота ведеться із 
випробуванням гібридів: у 
різних умовах вони показують 
різні результати, і все це також
необхідно враховувати.

Коли знімки з супутника… 
не потрібні
          йомка полів виконується    
          з дронів (DJI) у певні 
          фази розвитку рослин, і 
диспетчерська служба повинна 
забезпечити вчасні обльоти. 
Вони дають аналітику для 
подальших потреб і також
інформацію для архіву, щоб у 
разі питань щодо врожайності 
або якості виконання певних
технологічних операцій був 
фактичний матеріал. Наприклад, 
коли робили картування 
урожайності, на одному з полів 
було виділено кілька ділянок із 
низькою продуктивністю. 
Агроном назвав причину – 
гербіцид не впорався із 
проблемним бур’яном. Тобто, 
ніхто в цьому не винний, і 
потрібно шукати інші шляхи для 
подолання цієї проблеми. Щоб 
пересвідчитись, що агроном 
говорить правду, підняли
усі знімки і побачили, що саме 
на тих ділянках було зафіксова-
но велику кількість проблемного
бур’яну. Тобто, за допомогою 
знімків значно простіше знайти 
або перевірити причину 
зниження урожайності і в 
подальшому не повторювати 
старих помилок.

Супутникові знімки практично не 
використовуються, оскільки 
вони можуть лише засвідчити, 
що на певних ділянках поля все 
погано. А для отримання гарних 
результатів потрібно постійно 
працювати на випередження. 
Був досвід роботи з однією 
відомою компанією, яка 
пообіцяла зробити прогноз
урожайності і в результаті 
помилилась майже вдвічі. 
Замість прогнозованих 80 ц/га 
отримали 160! Тому супутники та 
NDVI поки що не використовують 
по причині низької точності та 
затримок із отриманням самих 
знімків. Значну роль грає і 
велика вартість такого роду 
послуг на сьогоднішній момент. 
У майбутньому, коли ціна на 
супутниковий моніторинг карди- 
нально зменшиться, компанія 
однозначно буде використову- 
вати даний вид послуг задля 
отримання додаткової аналітики.
Моніторинг техніки
         років тому в компанії 
         почала працювати система 
         GPS-моніторингу техніки. 
Будь-які відхилення від марш- 
рутів або треків фіксуються, і 
механізатори навіть не 
намагаються їхати не туди, куди 
треба. Диспетчерська служба 

здебільшого працює в автома-
тичному режимі, і звертає увагу 
оператора лише за певних 
відхилень від завдань.
Таким чином контролюється 
виконання усіх технологічних 
операцій: культивація, основний
обробіток ґрунту, внесення 
засобів захисту рослин, посів, 
тощо. Також контролюється 
швидкість виконання всіх 
технологічних операцій. На 
постійній основі здійснюється 
моніторинг дизельного
палива за допомогою GPS.
Для контролю внесення 
мінеральних добрив придбали 
два розкидачі з бункерними 
вагами. Машини пройдуть 
випробування, і у разі успіху такі 
розкидачі будуть придбані в 
кожний підрозділ. У минулому 
служба безпеки виявляла 
випадки, коли персонал 
намагався красти добрива і 
їздив по полю з відключеною 
«лійкою». Бункерні ваги дадуть 
змогу контролювати, скільки 
було завантажено і як відбував-
ся процес розкидання. Якщо 
додати покази GPS-моніторингу, 
одразу стає видно, чи їздив 
трактор по полю під час роботи 
розкидача, чи стояв і зсипав 
добрива в одній точці.

Засоби захисту контролювати 
важче, але тут починає 
працювати метод мотивації. 
Кожен агроном або керівник 
підрозділу добре знає, що у разі 
появи проблем внаслідок 
зменшення концентрації
діючої речовини та погіршення 
кінцевих результатів можна 
починати шукати іншу роботу. 
З іншого боку, необроблені або 
погано оброблені ділянки одразу 
видно, і людина, яка розуміється 
у цих речах, одразу побачить 
причину. Крім того, служба 
безпеки контролює повернення 
порожньої тари і може бути 
присутня під час виконання 
обприскувань.
Наприклад, у минулому році 
були поодинокі випадки, коли не 
спрацював гербіцид і на полях
невеликими плямами розро- 
стався бур’ян. Тоді співпало 
кілька важливих факторів: 
низька температура, знижена 
норма (для економії), а також 
дещо пропущена фаза розвитку 
бур’янів. Усе це разом стало 
причиною часткового забруднен-
ня полів, але було видно, що 
проблема не системна і
проявляється у хаотичному 
порядку. Тобто, людський фактор 
тут був виключений, але були 

випадки, коли необробленими 
лишались цілі ділянки поля, або 
не працювали деякі форсунки. 
Все це можна побачити на 
звичайних знімках з дронів, і 
тоді стає зрозумілим, у чому 
причина проблеми.
Зламати старе, щоб побудувати 
нове
          азвичай впровадження 
          нових технологій в 
          компанії відбувається 
поступово. Змінюються певні
елементи, щось коригується, але 
не глобально. Якщо з’являється 
дійсно щось нове, процес 
контролюється на рівні 
головного офісу. Люди складно 
сприймають зміни, і перехід до 
нових реалій усім дається 
важко. Наприклад, диспетчерсь-
ка служба запускалась протягом 
двох років – саме стільки часу 
знадобилось для сприйняття 
персоналом нових умов праці. 
При чому довелося організову-
вати диспетчерський центр, щоб 
це був незалежний підрозділ, 
який буде вимагати від усіх
керівників підрозділів виконан-
ня певних дій. На місцях люди 
не поспішали щось змінювати, 
або говорили про низьку 

ефективність новацій. «У нас усе 
добре, у нас ніхто не краде!» — 
до цього зводились усі розмови. 
А потім механізатори кидали на 
стіл ключі й навіть звільнялись, 
коли переконались, що красти 
більше не дадуть. Кожна 
компанія повинна пройти етап 
змін, звільнити кращих 
механізаторів, які звикли 
красти, найняти абсолютно 
непрофесійних людей, які 
навесні нароблять помилок. 
Тому стратегія «РОСТОК-ХОЛ-
ДИНГ» передбачає комплексний 
підхід і поступові зміни, без 
«революцій». Так можна досягти 
значно кращих результатів: 
зберегти персонал, не робити 
марних інвестицій і забезпечити 
достатній рівень прибутку з 
кожного оброблюваного гектара.
Коментар: Дмитро Купавцев, 
виконавчий директор 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ»
         агато хто говорить про 
         паралельне водіння або 
         відключення секцій на 
сівалках та обприскувачах, і 
називає це точним землероб-
ством. Насправді це обов’язкові 
елементи, які у нас давно 
працюють. Моє бачення точного 

землеробства – це диференцій-
ний висів, диференційне 
внесення добрив, а також 
окрема для кожного поля 
технологія живлення. Тобто, 
підбираємо комплекс добрив
залежно від конкретної потреби. 
Також це стосується і змінної 
норми внесення ЗЗР, коли 
обприскувач у межах одного 
поля буде вносити різну норму. 
Щоправда, на даний момент ця 
технологія поки що не готова, 
але в майбутньому так будуть 
працювати, тому що це дає 
значну економію, зменшує стрес 
для культурних рослин, 
особливо коли мова йде про 
гербіциди і потенційно збільшує 
врожайність.
Після всієї виконаної роботи ми 
повинні зробити якісне 
картування урожайності, для 
чого потрібні відповідна техніка, 
професійні механізатори та 
відпрацьовані алгоритми дій. З 
кожною системою потрібно 
вміти працювати, щоб отримува-
ти від неї очікуваний результат. 
Не буду критикувати або хвалити 
якісь бренди – кожен аграрій 
повинен самостійно визначитись 
із застосовуваними технологія-
ми. Однак у будь-якому разі 

картування урожайності 
необхідно робити, якщо компанія
хоче працювати з точним 
землеробством.
На загал скажу, що від 
застосування систем точного 
землеробства ми плануємо 
отримати від $50 до $150 
додаткового прибутку. Все 
залежить від полів та завдань, 
які ставляться. У нас землі 
розташовані у зоні Полісся, і тут 
присутня досить значна неодно- 
рідність у межах кожного поля. 
Тому тут ефективність від 
диференційного підходу доволі 
значна. Ми можемо економити і 
вносити більш точно, у відпо- 
відності до ґрунтових умов та 
очікуваної врожайності кожної 
ділянки. На деяких полях 
компанія «Агротест» робила 
аналіз по кожному гектару, і ми 
отримали досить значну неодно- 
рідність у поживних речовинах. 
Це говорить про досить високий 
потенціал диференційного 
підходу.
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