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Уявіть, що ви їдете на тракторі по своєму полю. Ви натиска-
єте кнопку, щоб включити монітор з GPS, який визначає 
ваше місце розташування з точністю до одного сантиме-
тра. Натиснувши іншу кнопку, виводите на екран декілька 
карт, які показують зони продуктивності поля, агрохімічні 
показники ґрунту та економічний потенціал ділянок поля.

Потім ви завантажуєте зібрані напередодні дані дистанцій-
ного зондування, які показують, де рослини розвивають-
ся, а де ні. Далі натискаєте кнопку, щоб завантажити ці 
дані в бортову машину, яка автоматично регулює внесен-
ня добрив та насіння — в потрібній кількості й саме там, 
де вони необхідні. Вам залишається тільки насолоджува-
тись поїздкою — оскільки «розумні» машини самі роблять 
значну частину роботи, заощаджуючи вам гроші та час.

Якщо це так, тоді вітаємо — Ви належите до нового поколін-
ня аграріїв, які займаються Точним Землеробством!

https://www.frendt.ua/
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ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Що таке Точне Землеробство?

Визначення Точного Землеробства
З погляду інновацій. Це інноваційний аграрний метод, що 

передбачає використання сучасних технологій для по-
кращення якості та кількості врожаю. Точне Землеробство 
дозволяє рослинам отримати саме те, що їм необхідно, не 
більше і не менше. Технології допомагають у прийнятті 
стратегічних рішень на рівні поля, а також в оперативних 
діях на рівні рослини. Це дає змогу оптимізувати вироб-
ництво та ефективно реагувати на потреби кожної окре-
мої рослини. На відміну від класичного сільського госпо-
дарства, що оперує на рівні поля, Точне Землеробство 
спрямовує зусилля фермера на кожний квадратний метр 
поля, досягаючи таким чином високої точності операцій. 

З погляду фінансів. Це поєднання професійного досвіду 
та навичок людини із сучасними технологіями з метою 
спрямування оптимальної кількості ресурсів в необхідні 
галузі сільськогосподарського виробництва для отри-
мання фінансової вигоди. Точне Землеробство передба-
чає використання сучасних технологій для збереження 
або підвищення врожайності та дозволяє рослинам от-
римати саме те, що їм необхідно, не більше і не менше. 
Технології допомагають у прийнятті стратегічних рішень 
на рівні поля, а також в оперативних діях на рівні росли-
ни. Це дає змогу оптимізувати витрати на виробництво 
аграрної продукції не втративши врожайності.

Система Точного Землеробства

Прогнозування
врожайності
та якості врожаю

Прийняття
бізнес-рішень

Автоматизація
операцій 
на полі

Фіксація ключових параметрів

Коригування роботи системи

Збір 
даних

Обробка даних
Карти-завдання
для диференційного
внесення

Бази даних
та ERP-системи

Оцінка якості
виконання
операцій

Метео-
моніторинг

Дані
скаутингу

Супутнико-
вий та БПЛА

моніторинг

Характе-
ристики

ґрунту

Етапи розвитку аграрного сектору в світі

1900-ті рр.
Сільське господарство 1.0
Механізація

  Поява тракторів
  Підвищення ефективності
  Ручна праця
   Низький рівень виробництва, достатній 
лише для забезпечення сімейних потреб

1950-ті рр.
Сільське господарство 2.0
Зелена революція

  Нові агрономічні практики
  Використання добрив та пестицидів
  Поліпшення якості насіння
  Підвищення врожайності

1990-ті рр.
Сільське господарство 3.0
Точне землеробство

  Застосування автопілоту
  Моніторинг врожайності
  Диференційне внесення та посів
  Управління на основі даних

2010-ті рр.
Сільське господарство 4.0
Цифрове землеробство

  FARM-менеджмент
  Аналіз даних у реальному часі
  Послуги з доданою вартістю
  Оптимізація використання ресурсів

В Україні Точ-
не Землероб-
ство частково 
поєднується 
з Цифровим

https://www.frendt.ua/
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ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Типи фермерських 
господарств в Україні

ВІН

ВОЛ

ДНІП
ДОН

ЖИТ

ЗАК

ЗАП

ІВА

КИЇВ

КІР

ЛУГ

ЛЬВ

МИК
ОДЕС

ПОЛ

РІВН

СУМ

ТЕРН
ХАРК

ХЕРС

ХМЕЛЬ

ЧЕРК

ЧЕРНІВ

ЧЕРНІГ

Інтенсивне господарство
Цей тип є найбільш поширеним серед комерційних агропід-

приємств України. Високі врожаї з гектару досягаються 
завдяки збільшеному використанню добрив та ЗЗР, об-
робітку землі важкою технікою, посівам високоврожай-
них гібридів тощо. Посилене застосування хімікатів може 
бути небезпечним для навколишнього середовища, а 
повний перехід від інтенсивного методу до екологічно 
чистих альтернатив дещо скоротить виробництво с/г 
продукції. Негативні наслідки інтенсивного землеробства 
можуть бути пом’якшені за допомогою технологій Точно-
го Землеробства.

Середньо-інтенсивне господарство
Це перехідний тип господарств, які не в змозі розширювати 

земельний банк і тому змушені оптимізувати використан-
ня ресурсів та впроваджувати нові технології обробітку.

Екстенсивне господарство
Розвиток відбувається за рахунок збільшення земельного 

банку та кількості використаних ресурсів.

Три ознаки того, що Точне 
Землеробство стане вам у нагоді

1. Ви плануєте здійснювати постійні інвести-
ції у розвиток. Розуміння того, що технології 
не стоять на місці, кліматичні умови зміню-
ються, а ціни на ТМЦ зростають, спонукає 
вас запроваджувати інновації у власному 
господарстві.

2. Ви плануєте збільшувати рівень автомати-
зації. Придбання сучасної недешевої техні-
ки порушило питання її максимально ефек-
тивного використання та зменшення ролі 
людського фактору у виробничих процесах.

3. Ви плануєте збільшувати вартість (капіта-
лізацію) власного господарства. Розуміння 
того, що земля, господарство й, власне, біз-
нес — це актив, капіталізацію якого потріб-
но постійно нарощувати.

Порівняння господарств різних типів

  Екстенсивне    Середньо-інтенсивне  

Нерегулярні

Нерегулярне

Середній

Нормальний

Початковий

Оптимальна

Середнього цінового класу

Середні врожаї та нормальні прибутки

Відсутні

Відсутнє

Низький

Застарілий і переважно базовий

Відсутній

Мінімальна чи базова

Дешеві та малоефективні

Низькі врожаї та мінімальні прибутки

Постійні 

Постійне

Високий

Сучасний

 Високий (координація дій на відстані)

Інтенсивна

 Преміум або високого цінового класу

Найвищі врожаї та високі прибутки

Інвестиції у бізнес

Вдосконалення процесів

Професійний рівень фахівців

Технічний парк

Рівень автоматизації

Технологія землеробства

Товарно-матеріальні цінності

Врожаї та прибутки

  Інтенсивне  Типи господарств

https://www.frendt.ua/
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ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Точне Землеробство 
в Україні та світі

Cвітовий ринок точного землеробства, $ млрд В Європі  західні та східні країни розвиваються в різному 
темпі. Західна Європа може похвалитися високорозви-
неним сектором Точного Землеробства з високим обся-
гом виробництва. З іншого боку, Східна Європа починає 
з нижчого рівня, але зростає більш швидкими темпами.

Північна Америка  у 2019 році домінувала на ринку Точно-
го Землеробства за обсягом виручки. Фермери в цьому 
регіо ні давно використовують точні технології. Урядова 
підтримка впровадження сучасних агротехнологій та на-
явність розвиненої технологічної інфраструктури сприя-
ють високому рівню розвитку Точного Землеробства.

У Азійсько-Тихоокеанському  регіоні спостерігаються найш-
видші темпи зростання. Такі країни як Китай, Індія та Ав-
стралія є лідерами по використанню технологій Точного 
Землеробства в цьому регіоні. Збільшення чисельності 
населення та економічне зростання стимулюють нові по-
треби в галузі харчування.

Ринок точного
землеробства,
$ млрд

   Minagro.gov.ua, ITU Publications — Status 
of Digital Agriculture in 18 countries of Europe 
and Central Asia, Grand View Research.

  CAGR (англ. Compound annual growth rate) — сукупний 
середньорічний темп зростання. Показує, на скільки 
відсотків за рік приростає досліджуваний параметр.

Використання ТЗ агрохолдингами України, 
% площі, що обробляється

Внесення ЗЗР
(посекційний
контроль)

Рух агрегатів

Внесення міндобрив
та посів

50%

4%

42%

Точне землеробство в Україні
Протягом останніх років в Україні зростає інтерес до нових 

технологій в сільському господарстві. На ринку працю-
ють близько 70 українських та міжнародних агростарта-
пів. Серед них можна виділити:

   FlyAgData — рішення для накопичення, зберігання, 
візуалізації та аналізу усіх даних в одному місці;

   Fieldbi — стартап, що розробляє комплексну систему 
управління агробізнесом;

   Kray Technologies — розробник дронів для обприску-
вання посівів;

   BIOsens — розробник мобільної лабораторії для тес-
тування якості продуктів харчування.

Великі українські агрохолдинги, такі як Kernel, МХП, «ІМК», 
UkrLandFarming та «Астарта-Київ», розробляють іннова-
ційні продукти, запускають акселератори та співпрацю-
ють з місцевими й зарубіжними стартапами.

Використання ТЗ агрохолдингами України, 
% площі, що обробляється

~8
 млн га

Площа українських полів, на яких застосо-
вуються окремі елементи Точного Земле-
робства (20-30% оброблюваних площ).

https://www.frendt.ua/
https://minagro.gov.ua/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2020/Series%20of%20Webinars/20-00244_Status_digital_Agriculture-revFAOV4.0-MASTER-FILE-20-JUNE_REVIEW-FAO_PL_print%20%28002%29.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2020/Series%20of%20Webinars/20-00244_Status_digital_Agriculture-revFAOV4.0-MASTER-FILE-20-JUNE_REVIEW-FAO_PL_print%20%28002%29.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2020/Series%20of%20Webinars/20-00244_Status_digital_Agriculture-revFAOV4.0-MASTER-FILE-20-JUNE_REVIEW-FAO_PL_print%20%28002%29.pdf
https://www.grandviewresearch.com/
https://www.flyagdata.io/uk/
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Переваги Точного 
Землеробства

ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Підвищення 
врожайності

Точне Землеробство дає змогу краще зрозуміти особливос-
ті поля та приймати правильні агрономічні рішення. На-
приклад, можна запобігти надлишковому внесенню азо-
ту, що призводить до вилягання, або, навпаки, збільшити 
кількість калію саме там, де його недостатньо, для під-
вищення стійкості рослин. Зменшення ущільнення ґрун-
ту збільшує ефективність використання азоту на 40-80% 
внаслідок підвищення його біологічної активності.

За оцінкою Всесвітнього економічного форуму, якщо 15-25% 
фермерських господарств перейдуть на Точне Земле-
робство, то до 2030 року врожайність у світі збільшиться 
на 10-15%, викиди парникових газів скоротяться на 10%, 
а використання води — на 20%.

Більше часу 
на розвиток

З використанням Точного Землеробства звичайні сільсько-
господарські процеси стають простіші у виконанні та 
управлінні. Разом зі спрощенням процесів вивільняється 
більше часу для того, щоб сконцентруватися на бізнесі, 
а не на рутині. Це дає змогу підвищити рентабельність 
та спланувати розширення компанії.

Зростання врожайності кукурудзи в США 
завдяки удосконаленню агротехнологій, ц/га

Зменшення 
витрат

Технології Точного Землеробства дозволяють чітко визна-
чити необхідну кількість добрив, засобів захисту рослин 
та насіння для кожної ділянки поля. Це дозволяє відчут-
но зменшити витрати на матеріали.

40% азотних добрив можна заощадити завдяки диферен-
ційному внесенню. Наприклад, для поля площею 250 га 
це означає економію близько € 15 тис. на рік. Враховую-
чи тривожну ситуацію з виробництвом та постачанням 
азотних добрив — це крок до стабільності.

1970 45 ц/га

Гібридне
та ГМ-насіння 53

Інші поліпшення 6

2016 104 ц/га 

Диференційне
внесення добрив 19

Зниження
ущільнення ґрунту 13

Точне зрошення 11

Диференційний
посів 13

Диференційне
внесення ЗЗР 4

Інше 13

Мета на 2050 рік 177 ц/га

  ourworldindata.org

Чому FRENDT?
 
Технології Точного Землеробства вимагають ін-
вестицій. Найчастіше це є основною проблемою 
для аграріїв. Перейти на Точне Земле робство 
одразу буває накладно, тому варто розглянути 
інший підхід, а саме — поетапне впровадження 
та поступове навчання персоналу правильному 
та ефективному використанню цих технологій.

Компанія FRENDT реалізує практично 
всі аспекти Точного Землеробства:

  Комплексне впровадження 
Точного Землеробства

  Продаж обладнання

  Навчання персоналу

  Агроконсалтинг

  Сервісне обслуговування

  Встановлення програмного забезпечення

  Проведення агрохімічних досліджень

Індивідуальний підхід
Не існує двох абсолютно схожих господарств — 
кліматичні умови, тип ґрунту, історія посівів, ма-
нера обробітку тощо — кожне господарство є 
унікальним. Тому ми підходимо індивідуально до 
проблем кожного клієнта. Проводимо детальний 
аудит техніки та підбираємо найкраще рішення, 
виходячи з наявного бюджету та рівня впрова-
дження Точного Землеробства в господарстві.

https://www.frendt.ua/
https://ourworldindata.org/
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Зниження навантаження 
на навколишнє середовище

ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Поліпшення 
стану ґрунту

Дослідження показали, що 40-60% азоту, внесеного у якості 
добрив, тим чи іншим чином потрапляє в навколишнє се-
редовище. Точне Землеробство допомагає уникнути над-
мірного удобрення ґрунту, через що погіршується його 
якість та родючість. Завдяки меншій обробці знижується 
ерозія ґрунту.

Скорочення викидів 
парникових газів

Використання азотних добрив спричиняє викиди оксиду 
азоту (N2O) — газу, що може нагріти атмосферу майже в 600 
разів сильніше, ніж така ж кількість СО2. Точне Землероб-
ство без втрат врожайності зменшує викиди парникових 
газів внаслідок зменшення використання добрив, оптимі-
зації логістики та зниження загальної кількості рослин.

Зменшення використання 
водних ресурсів

Україна входить до списку країн, в яких фіксується нестача 
водних ресурсів, й посідає 32-е місце із 40 країн Європи 
за цим показником. Сучасні технології іригації дозволя-
ють підвищити ефективність використання води та ско-
ротити витрати вологи в посушливих та напівпосушли-
вих регіонах.

40% 800%15–20%
полів удобрені 
надмірно

саме на стільки збільшилось використання 
азотних добрив у світі за останні 50 років 

втрата врожаю через 
неправильне внесення добрив

Підвищення продуктивності агровиробництва 
в умовах скорочення доступних земель 
на душу населення
До 2050 року населення Землі перевищить 9 млрд, а спожи-

вання продовольчих товарів зросте на 70%. Задовольни-
ти такий попит без інноваційних змін в агросекторі не-
можливо. Щоб адаптуватися, необхідно використовувати 
технології Точного Землеробства для підвищення вро-
жайності та скорочення витрат добрив, палива та води.

Площа орних земель в світі в порівнянні 
з чисельністю населення, млрд

1961

1
0

2
3
4
5
6
7
8
9
млрд Площа орних земель, га Чисельність населення

1982 2000 2018

Вплив виробництва їжі 
та агровиробництва на навколишнє 
середовище
Сільське господарство є одним з найбільших факто-

рів, що спричиняють зміни клімату. На його частку 
припадає 26% викидів парникових газів, що гене-
руються людством, це другий за величиною за-
брудник в світі після енергетичного сектора.

Саме фермери найбільше страждають від кліматич-
них змін. Температура підвищується, повені та по-
сухи трапляються частіше, врожайність знижуєть-
ся — займатися агровиробництвом стає все важче 
та ризикованіше. За прогнозами очікується, що 
зміна клімату знизить продуктивність світового 
сільського господарства на 17% до 2050 року.

Виробництво 
їжі

Сільське 
господарство

Сільське 
господарство

Сільське 
господарство

ВРХ

Викиди 
парникових 
газів

Використання 
землі

Використання 
води

Забруднення 
водойм (евтро-
фікація)

Загальна 
біомаса ссавців 
(крім людини)

26%

50%

70%

78%

94%

   US EPA; Solutions for a cultivated planet. 
Nature 478, 337–342 (2011 р.)

https://www.frendt.ua/
https://www.epa.gov/
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БАЗА ТОЧНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА

Розділ 2.

https://www.frendt.ua/
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Аудит техніки
БАЗА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Що таке аудит техніки?

Насправді, це перший крок до впровадження 
технологій Точного Землеробства. Все с/г об-
ладнання має бути сумісним між собою, тобто 
підтримувати спільні протоколи зв’язку та тех-
нологічні рішення. Техніка різних виробників — 
це додаткова перешкода для впровадження 
Точного Землеробства. На етапі аудиту визна-
чається до якої «екосистеми» переходити най-
доцільніше та яке обладнання потрібно замі-
нити чи дообладнати. Вивчаються особливості 
технологічних процесів, наявне обладнання 
та очікування підприємства від впровадження 
Точного Землеробства.

Варіанти розвитку подій:

1.  Оптимальний (здійснюються лише необхідні 
доопрацювання з найменшими витратами).

2.  Максимальний (використовуються усі можли-
вості наявної техніки).

На що потрібно звернути увагу під час аудиту сільськогосподарської техніки?

Паралельне 
водіння

RTK — ця технологія дозволяє підвищити точність GPS-по-
зиціювання до 2,5 см. Використання технології RTK за-
безпечує високу точність всього циклу робіт, починаючи 
з підготовки ґрунту та закінчуючи збиранням врожаю. 
Під час аудиту сільськогосподарської техніки визнача-
ється, чи встановлено та розблоковано RTK-приймач та 
модем, а також — який саме RTK-сигнал використовуєть-
ся. Детальніше на стор. 13.

Автопілот — це система автоматичного водіння, яка змен-
шує вплив людського фактору на якість проведення 
агрооперацій. Автопілот встановлюється на будь-який 
тип техніки, при цьому вибір автоматизованої системи 
керування залежить від моделі трактору. Може працю-
вати на безкоштовному чи платному сигналах, а також 
на RTK-сигналі. Завдяки автопілоту ефективність роботи 
збільшується щонайменше на 5% за умови відповідально-
го та досвідченого механізатора. Детальніше на стор. 14.

Керування
агрегатами

Обов’язково перевіряється, чи підтримує термінал керування 
агрегатами, та чи можливо дообладнати причіпне облад-
нання пристроями для відключення секцій та для контро-
лю норми внесення.

ISOBUS
сумісність

ISOBUS — це міжнародний протокол, через який взаємодіє 
сільськогосподарська техніка. Він дозволяє керувати 
всіма типами навісного та причіпного обладнання за до-
помогою одного терміналу.

Для прикладу, якщо у вас в господарстві є трактор компа-
нії-виробника Fendt, сівалка Horsch, обприскувач Amazone 
та розкидувач добрив Rauch, то не потрібно тримати в ка-
біні 3-4 різних термінали — тепер все можна підключити 
через один ISOBUS.

Передача
даних

Передача даних потрібна для того, щоб у процесі роботи 
збирати з датчиків різноманітну інформацію у єдиній сис-
темі керування. Це дає змогу у будь-який момент відсте-
жувати дозрівання культури, якість виконання поточних 
технологічних процесів, розташування техніки, обсяги 
виконаних робіт тощо.

Рекомендуємо встановити систему FlyAgData, що дозво-
лить накопичувати, зберігати, візуалізувати та аналізу-
вати усі дані в одному місці. Перевага FlyAgData в тому, 
що вона сумісна з усіма основними системами Farm-ме-
неджменту та підключається до будь-якої техніки.

https://www.frendt.ua/
https://www.flyagdata.io/uk/
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Цифрові контури поля

Використання
супутникових карт

Сучасні технології дозволяють знайти свої поля на супутни-
кових знімках, обвести контури вручну та визначити їхню 
площу. При використанні загальнодоступних карт, таких 
як Google Earth, похибка складає >10 м. Комерційні супут-
ники забезречують точність до декількох сантиметрів. 
Це чудово для великого земельного банку, але не може 
використовуватися для систем паралельного водіння.

Для чого потрібні електронні контури поля?

Точний земельний банк допомагає розраху-
вати реальні витрати на обробку: кількість 
посівного матеріалу, мінеральних та органіч-
них добрив, палива та часу, необхідних для 
виконання робіт.

Уточнення кадастрових даних чітко вияв-
ляє чужі паї всередині поля та проблемні паї: 
незатребувані чи ті, власники яких померли, 
а спадкоємців не знайдено.

Основа для Точного Землеробства. Електрон-
ні карти дозволяють налаштувати автоматич-
не відключення секцій обприскувачів та сі-
валок. На основі контурів полів створюються 
карти-завдання для диференційного посіву, 
внесення добрив та ЗЗР, карти аналізу ґрунтів 
та врожайності.

Електронний довідник полів, у який мож-
на зібрати дані по всім полям господарства. 
Завдяки йому не потрібно заносити у автопі-
лот трактора дані клієнта (якщо надаються 
послуги іншим), ферми та поля вручну — все 
це можна легко обрати з переліку.

Створення навігаційних маршрутів для тех-
ніки прямо в офісі. Це дозволяє обрати най-
оптимальніші маршрути обробки полів та пов-
торювати їх щороку.

БАЗА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Що таке цифрові контури поля?
Це точна цифрова карта полів, яку можна завантажити 

у будь-яку систему Farm-менеджменту (або Google Earth) 
та використовувати як основу для створення навігацій-
них маршрутів руху техніки, карт-завдань посіву, внесен-
ня добрив та ЗЗР, аналізу ґрунтів та моніторингу врожай-
ності. Існують три основні методи створення електронних 
контурів поля.

Об’їзд поля 
(+ RTK-приймач)

При використанні побутового пристрою для запису коор-
динат похибка може складати 5 м або й більше. Доціль-
но використовувати RTK-приймач, що суттєво підвищує 
точність — до лічених сантиметрів. Перевагою цього 
методу є те, що записуються реальні межі оброблюваної 
ділянки — саме так, як їздить техніка. Однак існує одне 
обмеження: об’їзд недоцільний, якщо на полі вже росте 
культура. При наявності вегетативної маси на полі мож-
ливо використання дрону з високою точністю.

Безкоштовний 
сигнал

RTK

Обліт поля
дроном

В цьому методі похибка залежить від комплектації дрону, 
рівня професіоналізму спеціа ліста та висоти польоту 
дрона і може складати від 10 см до 5 м. Перевагою ме-
тоду є можливість отримати карту перепаду рельєфу та 
ортофотоплан поля.

OneSoil

https://www.frendt.ua/
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Типи корекції GPS-сигналів:

RTK-мережа

Як працює RTK?
Щоб зменшити похибку при GPS-позиціюванні, використову-

ють додатковий нерухомий приймач сигналу, координати 
якого точно відомі — базова станція RTK. Вона обчислює 
та формує корекцію — різницю між своїми реальними ко-
ординатами й тими, що отримано зі супутника. Приймач, 
за цією поправкою, визначає з точністю до 1 см власне 
розташування на відстанях до 48 км від базового прий-
мача. Для отримання корекції (Δ) використовуються ра-
діомодеми або інтернет.

FarmRTK
Мережа RTK-станцій FRENDT забезпечує покриття полів 

точним 2-сантиметровим RTK-сигналом по всій терито-
рії України. Модеми FRENDT мають два GSM-модуля й 
працюють відразу з декількома операторами мобільно-
го зв’язку та системою Starlink, що дозволяє отримувати 
безперервне покриття мережею на будь-якому полі. По-
криття сигналом здійснюється через наступні мобільні 
мережі: Vodafon, Київстар, Life, Intertelecom, Iridium, LTE 
та Wi-MAX.

Що таке RTK? 
RTK (Real Time Kinematic) — це сукупність технологій, що 

дозволяє підвищити точність GPS-позиціювання до 
2,5 см. При передачі з супутника сигнал втрачає точність. 
Без застосування спеціального обладнання реальна 
точність позиціювання становить до десятків метрів. Ви-
діляють три основні причини спотворення GPS-сигналу: 
атмосферні неоднорідності, перешкоди від об’єктів та 
відбивання сигналу.

Для усунення похибок при визначенні місцезнаход ження за 
допомогою GPS існують технології, що відрізняються за 
своєю складністю та точністю. Для Точного Землероб-
ства, як найбільш ефективна, підходить саме RTK-тех-
нологія.

RTK дозволяє автоматизувати: міжрядний обробіток, ряд-
кове внесення добрив, посекційне відключення обпри-
скувачів та сівалок, роботу з широкозахватною технікою 
з заходом через декілька рядків тощо.

150+ 85% 99,5%
RTK-станцій покриття 

по Україні
стабільність 
сигналу

БАЗА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Платний 
супутниковий сигнал

Це додатковий супутниковий сигнал, 
що покращує точність в декілька разів 
(залежно від вартості).

Наприклад: OmniStar, TerraStar, Trimble RTX 
або StarFire.

Точність
3,5-25 см

Вартість
300–700 $/рік

2Безкоштовний 
супутниковий сигнал

Не дає достатньої точності та вимагає 
високої кваліфікації механізаторів 
в господарстві.

Наприклад: WAAS або EGNOS.

Точність
до 50 см

Вартість
безкоштовно

1 RTK-сигнал 
з мережі

Не потребує ресурсів на встановлення 
та обслуговування базової станції.

Підключення до мережі RTK-станцій, 
наприклад: AgroRTK або FarmRTK.

Точність
до 2,5 см

Вартість
~850 €/рік

3 RTK-сигнал 
з власною станцією

Цей варіант найбільш доцільний для 
господарств з великою кількістю техніки 
та наявністю ІТ-спеціаліста.

Встановлення в господарстві 
власної RTK-станції.

Точність
до 2,5 см

Вартість
~ $ 10 000,  48 км

4

https://www.frendt.ua/
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Паралельне водіння

Які бувають системи паралельного водіння?

1. Курсовказівник
Це найпростіше та найдешевше рішення, що допомагає 

оператору вручну контролювати маршрут техніки. Меха-
ніза тору потрібно ввести ширину захвату агрегату та за-
фіксувати координати початку руху, а після першого про-
ходу — точку завершення руху. Прилад проаналізує дані, 
побудує паралельні лінії та виведе їх на монітор.

2. Автопілот з підрулюючим пристроєм
Наступним рівнем точності після курсовказівника є вста-

новлення системи автопілоту, що може самостійно ке-
рувати технікою. Автопілоти бувають електромеханічні, 
що встановлюються безпосередньо на кермо техніки, та 
гідравлічні. Підрулюючий електромеханічний автопілот 
можна перевстановлювати з одного трактора або ком-
байна на інший, що потребує лише перекалібрування. 
Гідравлічний автопілот встановлюється на будь-яку тех-
ніку, незалежно від віку чи бренду, головне — це наяв-
ність гідравлічної системи керування. Наведемо прикла-
ди відомих брендів та моделей автопілотів:

3. Польовий термінал
Це комп’ютер, що керує багатьма процесами одночасно — 

до керування маршрутом додається, наприклад: кількість 
внесення ЗЗР, положення штанги обприскувача, збір да-
них про виконання операцій у реальному часі та інше.

Паралельне водіння
Це технологія Точного Землеробства, яка є базою для подаль-

шого удосконалення техніки, диференційного внесення 
добрив та ЗЗР, відключення секцій та посіву зі змінною 
нормою. Впровадження паралельного водіння не вимагає 
великих витрат та окупиться вже за декілька років. Пара-
лельне водіння дозволяє зменшити перекриття та про-
пуски при обробітку поля й таким чином знизити витрати 
матеріалів та часу. Автопілот дає змогу працювати навіть 
вночі й в туман або коли багато пилу — це підвищує про-
дуктивність праці та зменшує час простою техніки. 

Зменшення 
витрат 
на пальне

Зменшення 
перекриттів

Гнучкість 
у часі

Зниження 
навантаження 
на механізатора

Зменшення 
надмірного 
застосування 
хімікатів

Зменшення 
виробничих 
витрат

5–10% ~6%

становить зменшення 
площі обробітку 
завдяки уникненню 
перекриттів

становить зменшення 
робочого часу обробітку 
основних культур 
та амортизації техніки 

БАЗА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Переваги паралельного водіння

Trimble Autopilot

Raven  SmarTrax, 
SmarTrax MD

Fj Dynamics

Topcon EHI, AES-35

Ag Leader  SteerCommand 
Autopilot, OnTrac3

Hexagon Hex Drive

John Deere  Autotrac 
Universal 300

Claas GPS Pilot Flex

TeeJet Technologies

  UniPilot PRO, 
FieldPilot PRO

Навігаційні лінії 
Навігаційні лінії для керування технікою можна створити 

прямо на полі, задавши точки початку та кінця руху. Але 
для підвищення точності та знаходження оптимально-
го маршруту навігаційні лінії можна завчасно побудува-
ти на основі електронних контурів поля (детальніше на 
стор. 12). В такому разі, лінії можна буде використовувати 
протягом всього сезону на різній техніці — для додатко-
вої мінімізації витоптування культур. Лінії навігації можуть 
бути передані як онлайн, так і через USB-накопичувач 
(флешка), залежно від виробника терміналу.

Типи навігаційних ліній

Лінії
навігації

Електронні 
контури поля

Підрулюючий 
пристрій

Паралельне 
водінняRTK++ + =

Рух по прямій лінії без 
попереднього об’їзду

Рух по прямій лінії 
з попереднім об’їздом

Рух по прямій лінії 
з чергуванням колій

Рух кривими лініями 
з об’їздом перешкод

https://www.frendt.ua/
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~3% рослин ~1% рослин

травмуються при русі обпри-
скувача без автопілоту

травмується з викорис-
танням автопілоту

БАЗА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВАБАЗА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Кейс 1. Пошкодження обприскувачами 
просапних культур

На кукурудзяному полі площею 1 га при обприскуванні са-
мохідним обприскувачем страждає приблизно 1 900 рос-
лин. При нормі посіву у 80 000 рослин — це 2,37% густоти. 

На конкретному полі площею 64 га втрати становили 2,37% 
густоти стояння кукурудзи, що мало наслідки у розмірі 
$ 3 904 втрат прибутку.

Проблема
При роботі під кутом до напрямку посіву колеса обприску-

вача травмують майже 3% рослин. Втрати легко пораху-
вати, знаючи валовий збір з поля. Практика показує, що 
при такій роботі складно потрапити в попередню колію. 
При роботі з автопілотом по точному напрямку посіву 
кількість пошкоджень знижується приблизно до 1%, що 
суттєво зменшує втрати.

Оцінка втрат
Розрахуємо кількість втрачених рослин, відсоток зниження 

густоти та втрати прибутку у розрахунку на 1 га. Культура, 
що посіяна на полі, — кукурудза.

142
ряди

2
колеса

2
рослини

1 900 
пошкоджених 
рослин

~3,5
проходи 
обприскувача 1

× × × =

10 т/га
врожайність

257 $/т
вартість
кукурудзи 2

2,37%
витоптано

61 $/га 
втрати 
прибутку

× × =

Рішення

      Встановити необхідне обладнання для 
авто пілоту з використанням RTK.

      Провести організаційні заходи та створи-
ти регламенти щодо виконання операцій.

      Забезпечити перенесення напрямків по-
сіву в польові термінали самохідних об-
прискувачів та іншої техніки.

      Дотримуватись постійних напрямків A–B 
під час усіх технологічних операцій.

      Впровадити контроль дотримання на-
прямків руху за допомогою онлайн-моні-
торингу та моніторингу дроном.

      Почати використовувати системи актив-
ного керування за даними оптичних, кон-
тактних чи ультразвукових датчиків.

100 м
10

0 
м

1   Ширина захвату обприскувача 30 м.
2   Вартість товарної кукурудзи середньої якості 

7 800 грн за курсом 1 $ = 30,30 грн.

https://www.frendt.ua/
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯ
ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ

Розділ 3.

https://www.frendt.ua/
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Агрохімічне обстеження поля
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯ ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ

Для диференційного вне-
сення добрив. Це дозволяє 
раціонально розподілити 
добрива на полі та водно-
час оптимізувати витрати.

Для використання лише необ-
хідних добрив. Знаючи склад 
ґрунту, можна не використо-
вувати елементи, які й так 
знаходяться в надлишку.

Для виявлення лімітуючого 
фактору. Іноді достатньо 
усунути нестачу одного 
елемента, щоб помітно 
збільшити врожайність.

Для визначення часу внесен-
ня добрив. Для деяких типів 
ґрунтів (наприклад, піщаних) 
рекомендується дробне внесен-
ня добрив.

Схеми відбору ґрунту
Відбір проб по сітці. Все поле розділяється на рівні ква-

драти з найрозповсюдженішими розмірами 1, 3, 5 чи 10 
га, з яких беруться зразки. Такий метод є корисним, коли 
поперед ніх даних про поле недостатньо.

Відбір по зонах продуктивності 
за багаторічними даними

Відбір по зонах вегетації

Зональний відбір проб здійснюється на основі матриці ре-
льєфу, карти врожайності, індексу NDVI тощо. Такі схеми 
відбору враховують особливості поля, що дозволяє опти-
мізувати кількість проб, але отримувати добре уявлення 
про характеристики ґрунту.

Як проводиться обстеження?
За допомогою спеціалізованих програм (наприклад, Crop-

wise) створюється схема відбору зразків з GPS-прив’яз-
кою та оптимальним маршрутом. Для відбору проб 
ви користовуються автоматичні пробовідбірники, що вста -
новлюються на рамних транспортних засобах. Автома-
тичний відбір швидший та точніший за ручний.

Коли проводити обстеження?
Відбір проб ґрунту проводять відразу після збору врожаю — 

це покаже ступінь виснаження ґрунту та необхідність 
використання добрив перед початком нового сезону. 
Повторювати аналіз необхідно раз на 3-5 років — агрохі-
мічні показники можуть змінитися через постійну оброб-
ку, вплив внесених добрив та погодних умов.

Для чого потрібний агрохімічний аналіз ґрунту?

Що входить до аналізу 1 ?

Сітка 10 га Сітка 1 га

Групування за вміс-
том обмінного маг-
нію. Mg, ммоль/100 г

Групування за 
вмістом органічної  
речовини. Гумус, %

Групування за вміс-
том рухомого калію 
(Чириков). К2О, мг/кг

Обробка та інтерпретація результатів,
створення агрохімічних картограм
Результати агрохімічного аналізу заносяться у ГІС-середо-

вище, де табличні дані перетворюються у картограми. 
Отримані карти можна використовувати для прийняття 
управлінських рішень та створення карт-завдань для ди-
ференційного внесення добрив.

Мінімальний

Базовий

Максимальний

Розширений

pH

Cu

S B N

Na

Fe

Mg Ca NО3

NH4 Органічна речовина

P

Zn

K

Mn

1   Позначення хімічних елементів в структурі аналізу 
ґрунту наведені умовно — йдеться про те, що вони 
перебувають у складі сполук (тобто рухомі).

https://www.frendt.ua/
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Моніторинг ущільнення 
ґрунту

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯ ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ

Що таке ущільнення ґрунту? 
Важка техніка та ґрунтообробні знаряддя пошкоджують 

структуру ґрунту, що негативно впливає на інфільтрацію 
води, розвиток кореневої системи та на врожайність куль-
тур. Для профілактики та «лікування» ущільнення засто-
совують цілий арсенал заходів, серед яких такі технології 
Точного Землеробства, як: паралельне водіння, створення 
технологічних колій (див. стор. 31), контроль руху техніки 
та глибоке диференційне рихлення ґрунту.

Вимірювання ущільнення ґрунту за допомогою 
автоматичного пенетрометра

Пенетрометр дозволяє ви мі-
ряти ущільнення ґрунту на 
гли бині до 50 см одночасно 
із відбором зразків для агро-
хімічного аналізу. 

Для початку аналізу потріб-
но створити план-завдання. 
Відбір проб ґрунту проводять 
відразу після збору врожаю.

У результаті вимірювання от-
римуємо профіль ущільнення 
та карти ущільнення на різ-
них глибинах.

Сканування структури ґрунту TopSoil Mapper
TopSoil Mapper вимірює електромагнітну провідність ґрун-

ту на різних глибинах — 50, 70, 90 та 110 см. Перші ре-
зультати сканування можна побачити майже відразу, 
але детальна обробка результатів відбувається в спе-
ціалізованій програмі й триває до 5 годин. Сканування 
можна проводити у будь-який час, головне, щоб висота 

Карта глибини максимальної ущільненості 
ґрунту. Вказує на глибину стрибка значень 
ЕП. Разом із карткою обробітку можна 
побудувати стратегію для визначення зон 
перевірки ущільнення пенетрометром.

Карти електромагнітної провідно-
сті на різних глибинах — вихідні 
дані, на основі яких здійснюється 
подальший аналіз.

Карта відносної вологоємності ґрун-
ту — актуальна лише на момент зйомки, 
адже після опадів вологість змінить-
ся. Отже, що більш ущільнений ґрунт, 
то менше у нього проникає волога. 

Карта оптимальної глибини рихлення. 
На основі такої карти можна дифе-
ренційно регулювати глибину оранки 
та приймати рішення щодо способу 
обробітку ґрунту.

Результати сканування

рослин не перевищувала 30 см. За допомогою TopSoil 
Mapper можна побудувати карту-завдання на проведен-
ня глибокого рихлення, а також проводити сканування 
та рихлення одночасно. У режимі реального часу резуль-
тати сканування надходять у комп’ютер ґрунтообробного 
обладнання, який використовує їх для регулювання ро-
бочої глибини.

10–20% 60–80%

втрати врожаю через 
ущільнення ґрунту, 
спричинене хаотичними 
рухами техніки по полю

ґрунту ущільнюється 
під час перших проходів, 
наступні польові роботи 
впливають менше

https://www.frendt.ua/
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Метеостанція
Точність метеоданих та прогнозів погоди, які можна поди-

витися через безкоштовні метеосервіси, є недостатньою 
для Точного Землеробства. Погода залежить від бага-
тьох факторів, які не враховуються такими сервісами, 
наприклад, близькість до водойм, рельєф, наявність по-
ряд високих насаджень. Власна метеостанція дозволяє 
господарствам отримувати достовірні погодні дані для 
конкретного земельного банку.  Метеостанція складаєть-
ся з модуля зв’язку з елементами живлення або сонячною 
батареєю та набору зовнішніх датчиків, що збирають 
дані щодо стану повітря, опадів, сонячного випроміню-
вання та ґрунту.

Мобільні метеодатчики на техніці
Датчики швидкості та напрямку вітру, температури та во-

логості повітря можна встановити прямо на техніку, яка 
здійснює операції в полі. Інформація з цих датчиків без-
перервно відображається на планшеті або смартфоні, 
встановленому в кабіні трактора, і відправляється до 
бази даних підприємства для контролю, збору та аналізу 
в режимі реального часу. 

Автономні метеодатчики у полі
Ці датчики дозволяють уточнювати погодні умови безпосе-

редньо на полі. Наприклад, метеодатчик OneSoil дозво-
ляє контролювати стан рослин, температуру та вологість 
ґрунту, за рахунок чого, оптимізувати графік поливу, а та-
кож визначати оптимальний час для внесення добрив.

Кількість 
опадів

Сонячне
випромінювання

Швидкість та 
напрямок вітру

Вологість і 
температура 
повітря

Атмосферний 
тиск

Вологість 
листа

Температура 
ґрунту

Вологість 
ґрунту

Метеорологічний моніторинг
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯ ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ

Накопичення та аналіз історичних даних. Наявність погод-
них даних за певний період дозволяє розрахувати усе-
реднені метеорологічні показники, оцінити вплив погод-
них факторів та спланувати майбутні заходи. Наприкінці 
сезону аналіз зібраних даних дає змогу прослідкувати, 
як погода вплинула на кількість та якість врожаю.

Моніторинг погоди у реальному часі допомагає визначити 
оптимальний час проведення операцій. Наприклад, при 
обприскуванні с/г культур швидкість вітру не має пере-
вищувати 8 м/с. Перевищення швидкості вітру лише на 
1 м/с може призвести до зносу препарату на 10%, а це, 
в свою чергу, означає втрати коштів, витрачених на хімі-
кати, і низькі показники врожайності.

Уточнення прогнозу погоди. Знання метеорологічних фак-
торів, що впливають на посіви, дозволяє передбачити 
захворювання посівів та появу шкідників.

Датчики метеостанції

Базові датчики

Додаткові датчики

2 500 га до $ 2000 

земельного банку можна 
моніторити лише однією 
метеостанцією

вартість однієї метеостан-
ції варіюється від сотень 
до кількох тисяч дол. США

Візуалізація даних метеодатчиків у FlyAgData

Погода — стан нижнього шару атмосфери у певній 
місцевості у конкретний час.

https://www.frendt.ua/
https://www.flyagdata.io/uk/
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Супутниковий моніторинг 
та моніторинг дронами

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯ ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ

Моніторинг стану посівів
БПЛА моніторинг стану полів дозволяє швидко отримати ін-

формацію про схожість посівів, наявність бур’янів, хвороб 
та інших проблем на полі, визначити їхні причини та прий-
няти оперативні управлінські рішення.

Пролітаючи над певною територією, дрон чи супутник роб-
лять знімки поля високої роздільної здатності у декількох 
спектральних діапазонах. Мультиспектральні зображен-
ня дозволяють розрахувати вегетаційні індекси (NDVI, 
NDRI, RVI та ін.), що характеризують стан рослинності за 
різними параметрами.

Що таке індекс NDVI?
Індекс вегетації (NDVI, Normalized Difference Vegetation 

Index, нормалізований відносний індекс рослинності) — 
це показник, за яким можна оцінювати та аналізувати 
розвиток біомаси рослин під час вегетації. Зелене листя 
рослин поглинає хвилі у видимому червоному діапазоні 
та відображає хвилі в ближньому інфрачервоному. Чим 
більше листова поверхня рослин і чим більше хлорофі-
лу (зелений пігмент) у листі, тим сильніше рослини по-

глинають червоне світло, що потрапляє на них, і менше 
його відображають. Ця властивість хлорофілу у рослинах 
використовується для визначення наявності рослиннос-
ті та підрахунку індексу вегетації. Індекс вегетації (або 
NDVI) розраховується як різниця між світлом, поглине-
ним в червоному спектрі, і світлом, що відображається в 
інфрачервоному спектрі, поділена на їх суму. В результаті 
значення NDVI змінюються у діапазоні від –1 до 1.

Дрони чи супутники: що обрати?
Cупутники та дрони не конкурують між собою, а доповню-

ють один одного. Помітивши проблемну ділянку на супут-
никовому знімку, ви можете актуалізувати її за допомогою 
безпілотника. Супутникова зйомка доступна прямо з офі-
су і не потребує виїзду до поля, наявності обладнання та 
навченого оператора. Знімки з дрона мають більшу роз-
дільну здатність, що дозволяє роздивитися поле до рівня 
однієї рослини, моніторити якість виконаних операцій.

Приклад: моніторинг озимої пшениці

усіх дронів 
у найближчому 
майбутньому будуть 
використовуватися 
в сільському 
господарстві

80%

Моніторинг стану 
ґрунту
Якість обробки ґрунту
Карта рельєфу
Розподіл вологи 
на полі

Перед посівом

Моніторинг стану 
посівів
Густота посівів
Порівняння полів

Аналіз схожості

Моніторинг фази 
входження рослини 
в зиму
Моніторинг снігового 
покриву

Взимку

Проведення оцінки 
життєдіяльності рослин
Засміченість поля бур’янами
Моніторинг розвитку хвороб 
та шкідників
Підготовка карт-завдань
Порівняння полів

Навесні

Прогноз врожайності
Визначення термінів 
збору
Порівняння полів

Перед збиранням

0,47

0,41

0,36

0,31

0,25

1,00
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,05

0,65

0,55

0,45

0,35

0,20

0,47

0,41

0,36

0,31

0,25

1,00
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,05

0,65

0,55

0,45

0,35

0,20

Зміна індексу 
від землі без 
рослинної маси 
до вегетації 
соняшнику

Вегетація 
(NDVI)

Вегетація 
(NDVI, в кон-
трастних 
кольорах)

https://www.frendt.ua/
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Супутниковий моніторинг 
та моніторинг дронами (продовження)

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯ ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ

Дрони
Дрон облітає поле за складеним маршрутом та робить фо-

тографії з перекриттям, які пізніше «зшиваються» в один 
ортофотоплан. Сучасні дрони обладнані камерами, що да-
ють змогу отримувати спектральні знімки для розрахунку 
NDVI та 3D-зображення для побудови карти рельєфу. 

Час. Запуск дрона потребує виїзду на поле, але це може бути 
швидше, ніж чекати знімок супутника, який пролітає над 
полем з певною періодичністю (1-5 днів). Знімки з дрона 
показують лише поточний стан полів.

Обробка даних. Знімки доводиться обробляти за допомо-
гою зовнішнього програмного забезпечення. 

Погодні умови. Дрони літають нижче хмар, тому хмарність 
для них не страшна. Проте вони чутливі до вітру.

Область застосування. Використання дронів може бути за-
боронене поблизу контрольованих зон, таких як військо-
ві об’єкти чи аеропорти.

Можливості. Дрони дозволяють роздивитися поле до рівня 
однієї рослини, побачити проблемні місця та визначити 
якість виконання операцій (див. стор. 22).

Програмне забезпечення

Супутники
Станом на початок 2022 року запущено близько 1 000 супут-

ників для спостереження за Землею. Всі вони мають різні 
параметри та особливості.

Роздільна здатність. Скільки метрів міститься в одному пік-
селі на знімку.

Періодичність зйомки. З якою періодичністю супутник про-
літає над вашою ділянкою (1-5 днів). 

Вартість. Існують безкоштовні сервіси, що надають доступ 
до супутникових знімків, і комерційні. Комерційні серві-
си зазвичай пропонують кращу якість та можливість пе-
реглянути вже оброблені знімки з розрахованими індек-
сами вегетації, температури ґрунту, засніженості тощо.

Ретроспективність. Сервіси зберігають архів зйомки за роки, 
що дає змогу отримати історичні дані поля.

Погодні умови. У хмарну погоду може трапитись так, що от-
римати знімок буде неможливо.

Місце заправки 
обприскувача

Ущільнення

Невідрегульований
секційний контроль

Виявлення проблемних місць за допомогою дрона

Визначення якості сівби та підрахунок кількості паростків 
за допомогою дрона

Landast-8 (30 м) Sentinel-2 (10 м)

Різниця у роздільній здатності супутників

Із жорстким крилом

Типи дронів

Роторний

Безкоштовні: 
NASA 
ESA 
Glovis 
Digitalglobe 
Land Viewer 
Sentinels Scientific Data Hub 
OneSoil

Комерційні: 
Cropwise
Planet Labs 
Maxar 
European Space Imaging 
GeoPard Agriculture

Ф
от

о:
 s

m
ar

tfa
rm

in
g.

ua

План польоту та готовий ортофотоплан поля

Обробка знімків безпосеред-
ньо у вікні браузера.

Програми для фотограмметрії та карто-
графування.

Обробка знімків за допомогою 
нейромережі.

Платні щоденні знімки в Cropwise з роз-
дільною здатністю — 3 м на 1 піксель.

https://www.frendt.ua/
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Оцінка якості виконання операцій
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯ ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ

Що таке оцінка якості виконання операцій?
Це збір фактичних даних про ефективність сільськогоспо-

дарських робіт онлайн (в режимі реального часу). Фак-
тична інформація допомагає у повному обсязі перевірити 
якість роботи механізатора, повноту виконання операції 
та підрахувати витрату добрив, посівного матеріалу чи 
засобів захисту рослин. На підставі отриманих даних 
можна робити висновки про ефективність проведення 
робіт, впровадження Точного Землеробства та приймати 
управлінські рішення щодо подальших операцій. 

Більшість автопілотів може записувати параметри техноло-
гічних операцій під час їхнього виконання. Процес ви-
конання робіт можна прослідкувати онлайн через сайт 
виробника або завантажити його на USB-накопичувач 
(флешку), якщо передача даних відсутня.

Основні операції, що піддаються контролю

Обробіток ґрунту: визначення фактичної глибини 
рих лення. Накладення даних щодо обертів двигуна 
трактора та пробуксування коліс під час виконання 
операцій дозволяє визначити найбільш ущільнені ді-
лянки поля.

Посів: датчики дозволяють відстежувати процес у ре-
альному часі та отримувати інформацію про роботу 
кожної секції, а у разі некоректного висіву — змінити 
налаштування сівалки. Система Precision Planting дає 
змогу записати фактичну норму висіву, швидкість по-
сіву, визначити пропуски та перекриття.

Збір врожаю: дає змогу отримати аналітику щодо фак-
тичної врожайності. Див. стор. 23.

Внесення добрив та ЗЗР: визначення фактичної кіль-
кості внесених добрив чи ЗЗР дає змогу знайти пере-
криття чи необроблені ділянки.

Технологія FlyAgData
Це інноваційна система, що допомагає диджиталізувати та 

візуалізувати кожну операцію, що відбувається в госпо-
дарстві. У систему входять датчики, що встановлюються 
на техніку та в реальному часі передають всю інформа-
цію про хід операції на сервер. На сервері дані перетво-
рюються на зрозумілу візуалізацію, яку можна перегля-
нути з комп’ютера в офісі із затримкою в часі в 30 с.

Тепер завдяки FlyAgData контролю піддаються: посів, об-
прискування, збір врожаю, ґрунто обробка та внесення 
добрив. Ця технологія дозволяє вирішувати проблеми 
неякісного виконання технологічних операцій, відслід-
ковувати помилки механізаторів, оперативно реагувати 
на зміни погодних умов.

Оцінка за допомогою карт робіт знятих 
на USB-накопичувач
Картування польових робіт дозволяє візуально оцінити: 

якість роботи відключення секцій, пропуски та пере-
криття, відповідність планової норми внесення до фак-
тичної, закриття поля відповідно до контуру, фактично 
витрачені матеріали. Це дає змогу:

 провести моніторинг врожайності (див. стор. 23);

  записати кількість використаного насіння, добрив 
та ЗЗР;

  зібрати дані про роботу техніки, витрати палива, 
швидкість, робочі температури й тиск, години роботи;

 дізнатися площу виконаних робіт;

 скоординувати роботу декількох одиниць техніки.

Поле Діди
Площа 76,91 га
Фактичний посів соняшнику, 
2020 рік
Соняшник, насінин/га

 План 40 000 / Факт 41 185
 План 55 000 / Факт 55 480
 План 60 000 / Факт 60 022
 План 65 000 / Факт 65 102

Всього витрачено на поле 
31,98 посівних одиниць
1 п. о. — 150 000 насінин

ФГ «Флора»
Поле Діди
Площа 77,73 га
Соняшник, 2020 рік
Врожайність, т/га

 <0,5  2,0...2,5
 0,5...1,0  2,5...3,0
 1,0...1,5  3,0...3,5
 1,5...2,0  >3,5

Середня врожайність 3,1 т/га

Глибоке 
рихлення, см

 >41
 39-41
 37-39
 35-37
 <35

https://www.frendt.ua/
https://www.flyagdata.io/uk/
https://www.flyagdata.io/uk/
https://www.flyagdata.io/uk/
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Що таке моніторинг врожайності?
Моніторинг врожайності — це елемент системи Точного Зем-

леробства, що дозволяє зернозбиральним комбайнам під 
час роботи збирати інформацію про врожайність, рівень 
вологості, властивості ґрунту, втрати зерна та інше.

Використання зібраних даних
На основі зібраних даних створюються карти врожайності 

та продуктивності полів. Карти врожайності вважають-
ся найбільш корисними, оскільки вони поєднують дані 
якості ґрунтів, рельєфу, поживних речовин та здоров’я 
рослин. Це дає змогу визначити чинники, які обмежують 
врожайність, і оцінити поле з погляду економічного ре-
зультату. 

Основні складові системи моніторингу 
врожайності

1. GPS-приймач та RTK. Необхідні для точного визначення 
координат та швидкості техніки.

2. Польовий термінал. Необхідний для збору та відображен-
ня інформації, а також для керування.

3. Датчик потоку зерна. Існує два типи датчиків: тензоме-
тричний — вимірює кількість зерна, яке на нього кида-
ють лопаті елеватора; та оптичний — вимірює об’єм, який 
проходить повз датчик. Датчики врожайності потребу-
ють калібрування під певну культуру та особливості умов 
роботи.

4. Датчик вологості. Необхідний для коригування ваги вро-
жаю та доцільності комбайнування. Дані про вологість 
допомагають визначити, коли доцільно збирати врожай, 
щоб не витрачати час на досушування.

Моніторинг врожайності
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯ ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ

Оптичний 
датчик

Датчик 
вологості

Електро-
проводка

GPS-
антена

Польовий 
термінал

30-150%
від середнього 
врожаю

складає діапазон 
варіації врожаю у межах 
одного поля

Виділення зон 
продуктивності 
(див. стор. 24)

Контролю ефективності агро-
номічних на технологічних 
заходів: правильності вибраної 
норми висіву, якості підготовки 
ґрунту, результату дії препара-
тів та технологій.

Створення карт-зав-
дань для диференцій-
ного посіву та внесення 
добрив.

Оцінки фінансових 
результатів агроно-
мічних рішень.

Побудови схеми відбору 
проб для агрохімічного 
аналізу та вимірювання 
ущільнення ґрунту.

Ідентифікації проблемних 
зон на полі та прий няття 
правильних рішень.

Карти врожайності потрібні для:

Аналіз історичних даних врожайності
Історичні дані врожайності поля збирають для зменшення 

впливу тимчасових факторів. За допомогою карт врожай-
ності за 5 років можна побачити закономірності та визна-
чити фактори, що обмежують врожайність ділянок.

1996 1997 1998

1999 2000 2001
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Виділення зон продуктивності поля
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯ ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ

Що таке зони продуктивності поля?
Це області із значними відмінностями за:

 рельєфом,
 фізико-хімічними показниками,
 врожайністю,
 історією.

Управління кожною зоною продуктивності на полі може 
відрізнятись залежно від запланованої врожайності та 
рентабельності виробництва. Виділяють зони високої, 
середньої та низької продуктивності. Найкращі резуль-
тати по формуванню зон продуктивності будуть на по-
лях із різними типами ґрунтів, особливостями рельєфу та 
дренажу.

Як сформувати зони продуктивності на полі?
Традиційне «ручне» визначення зон продуктивності. Агро-

ном самостійно визначає межі зон продуктивності, опра-
цьовуючи всі доступні джерела:

 історичні дані про врожайність,
 карти рельєфу,
 агрономічний аналіз ґрунту,
 індекс вегетації NDVI,
 дані моніторингу дронами,
 карти яскравості ґрунтів,
 карти врожайності тощо.

Потрібно мати на увазі, що для отримання достовірних 
історичних даних про врожайність датчики на комбайнах 
мають бути правильно відкалібровані. 

Автоматичне визначення на основі NDVI. Деякі програмні 
продукти (наприклад OneSoil, ExactFarming, EOS Crop 
Monitoring) для виключення впливу випадкових факто-
рів можуть автоматично визначати зони продуктивності 
на підставі індексів вегетації за декілька років.

Використання зон продуктивності на полі
Визначення та ліквідація проблемних зон. За допомогою 

зон продуктивності можна дізнатися, які частини поля 
з року в рік мають низький рівень врожайності. Наступ-
ним кроком буде порівняти цю карту з іншими даними 
про поле. Якщо карта зон продуктивності буде схожа на 
карту рельєфу, то скоріше за все проблема у розподілі во-
логи або засоленості.

Треба також перевірити, чи не впливає на продуктивність 
кислотність ґрунтів. Збіги карти зон продуктивності з 
картою яскравості ґрунту означають, що на врожайність 
впливає кількість гумусу. Такий аналіз дозволяє визна-
чити проблему та запланувати заходи для покращення 
ситуації. 

Створення карт-завдань для диференційного внесення до-
брив та посіву. Виходячи із звичайної норми для поля, 
обираються норми для кожної зони продуктивності. До-
слідження виявили, що норму доцільніше підвищувати 
на продуктивних ділянках і знижувати у менш продук-
тивних частинах поля. Таким чином у зонах високої про-
дуктивності врожайність зросте, а у низькопродуктивних 
зонах — не зміниться. Отже, маємо економію добрив та 
посівного матеріалу. Додатково див. стор. 29.

Карта-завдання для внесення КАС-32, л/га

Контрольна смуга  
для перевірки 
ефективності 
диференційного 
внесення

120 150 180

Карта відбору 
проб ґрунту 
для агрохіміч-
ного аналізу

Карта-завдання 
для диферен-
ційного внесен-
ня добрив

Карта зон 
продуктивності 
поля, побудова-
на вручну

Приклад традиційного формування 
зон продуктивності

Кольорове 
супутникове 
зображення

Карта врожай-
ності, отримана 
з комбайна

Карта рельєфу, 
отримана 
з комбайна
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Рішення

ЕТАП. 1

      Провести загальне агрохімічне обстежен-
ня поля.

      Диференціювати поля за рівнем забезпе-
чення різними елементами живлення та 
визначити потребу в добривах.

      Диверсифікувати внесення добрив залеж-
но від особливостей конкретного поля.

ЕТАП. 2

      Сформувати детальні карти агрохімічного 
стану поля та організувати диференційне 
внесення добрив та диференційний посів.

      Відслідковувати динаміку агрохімічного 
стану поля.

Кейс 2. Ігнорування агрохімічних 
даних полів

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ

До 25% 2-3 роки 

витрат припадає 
на добрива

рекомендована 
періодичність 
проведення аналізу

Проблема
Значна частина полів України має нерівномірні фізичні та 

хімічні характеристики. Часто при плануванні системи 
живлення не враховують особливості конкретного поля, 
що призводить до нестачі поживних речовин, відсутно-
сті балансу хімічних елементів та незадовільних умов для 
ефективного засвоєння добрив. 

Оцінка втрат
На засіяному соєю полі площею 63 га у процесі картування 

врожайності виділено ділянку зі зниженою врожайністю 
площею 13 га. 

Зниження врожайності при однаковій вартості виробництва 
означає, що на кожен гектар ділянки отримуємо збиток $ 50. 

-50 $/га
збиток при вироб-
ництві зі зниженою 
врожайністю

750 $/га
вартість 
вирощування 
сої

700 $/га
дохід з мало-
продуктивної 
ділянки

- =

-650 дол. США
збиток на малопро-
дуктивній ділянці

13 га
малопродук-
тивна 
ділянка

-50 $/га
дохід з мало-
продуктивної 
ділянки

× =

350 $/т
вартість сої

2 т/га
знижена
врожайність

700 $/га
дохід з малопро-
дуктивної ділянки

× =

63 га
площа поля

33%
планова 
рентабельність

13 га
малопродук-
тивна ділянка

3,2 т/га
планова 
врожайність

Вміст K2O Вміст P2O5 Кислотність pH (KCl)
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Розділ 4.

АВТОМАТИЗАЦІЯ 
ОПЕРАЦІЙ
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Відключення секцій сівалки 
та посів зі змінною нормою

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ

Відключення секцій та сошників 
на просапних сівалках
Відключення секцій на вже засіяних ділянках або за ме-

жами поля дозволяє уникнути перекриттів, підвищити 
швидкість роботи, збільшити врожайність та заощади-
ти на посівному матеріалі. Наприклад, посів просапних 
культур вимагає більшої точності через конкуренцію 
рослин за життєвий простір. На полі складної форми еко-
номія посівного матеріалу може досягати 15%. 

Більшість сучасних сівалок мають гідравлічний або елек-
тричний привід, що дозволяє проводити посів зі змін-
ною нормою та відключенням секцій. Головний елемент, 
завдяки якому змінюються норми внесення, — це привід 
висівного апарата. Моделі з механічним приводом потре-
бують переобладнання. 

Посів без перекриттів завдяки відключенню секцій сівалки 
(фото — EB Marfell and Son)

Карта-завдання для диференційного висіву та фактична 
карта висіву насіння

Посів зі змінною нормою
Попри те, що вже існують технології посіву з використанням 

датчиків, найчастіше посів зі змінною нормою (диферен-
ційний посів) здійснюють на підставі карти-завдання. 
Для побудови такої карти потрібно спочатку виділити 
зони продуктивності поля (див. стор. 24) та обрати норму 
висіву для кожної зони.

Варто взяти до уваги, що оптимальна норма висіву може 
змінюватися залежно від конкретної ділянки, культури 
та гібриду. Наприклад, для кукурудзи норми висіву збіль-
шуються в зонах високої продуктивності та зменшуються 
у зонах низької продуктивності, а для сої — навпаки. Тому 
для вибору оптимальної норми та досягнення найбільшої 
рентабельності варто провести власні дослідження, на-
приклад, з використанням тестових смуг чи ділянок. 

Системи контролю висіву
Оперативний контроль висіву. Сучасні системи контролю 

висіву, один із найважливіших елементів точного посіву, 
дозволяють в режимі реального часу відстежувати хід 
посіву.

Система контролю працює наступним чином: на висівний 
канал встановлюється датчик контролю висіву, що фік-
сує кількість насінин, які проходять через сошник. Дані 
про кількість використаного посівного матеріалу, швид-
кість та розташування агрегату відображаються на мо-
ніторі оператора в реальному часі. Це дає змогу опера-
тивно впливати на якість операції, переналаштувавши 
техніку. В деяких системах є можливість передачі даних 
на віддалений сервер — тобто диспетчери можуть від-
далено контролювати роботу техніки.

Аналіз посівних робіт. Після закінчення посіву отримуємо 
фактичну карту висіву, яку надалі можна використову-
вати для планування врожайності, складання карт ди-
ференційного внесення добрив, а також для загальної 
оцінки якості виконаних робіт.

Монітор системи 
контролю висіву 
Hexagon
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Системи автоматичного керування 
виливом обприскувача

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ

Як працюють системи керування виливом 
обприскувача? 
Автоматична система керування виливом — це система, що 

автоматично вимикає подачу розчину над раніше оброб-
леними ділянками. Це допомагає уникнути пропусків 
і перекриттів на розворотах та на полях складної фор-
ми. Таким чином зменшується кількість використаного 
розчину, а більш рівномірна обробка підвищує якість та 
кількість врожаю. 

Деякі системи працюють на підставі попередньо заванта-
жених електронних контурів поля або меж, записаних 
під час першого об’їзду поля. У такому разі секції штанги 
автоматично відключаються при проходженні над ді-
лянками поля, що не входять до посівної площі. Інший 
спосіб — система під час проходження записує ділянки, 
які вже оброблено, і відключає подачу розчину при пов-
торному проходженні.

6-25%

15%

1-2 роки

може складати економія 
ЗЗР та добрив залежно 
від форми поля 

скорочення часу на про-
ведення операцій

Система дає змогу створи-
ти карту фактичних норм 
внесення для подальшого 
контролю та аналізу.

Підвищення врожай-
ності завдяки більш 
рівномірній обробці.

Зменшення забруд-
нення навколишнього 
середовища хімікатами.

строк окупності системи 
контролю виливу

Переваги використання системи керування 
виливом обприскувача

Обробка поля без системи керування 
виливом: утворюються пропуски 
та перекриття

Обробка поля з системою 
посекційного контролю 
виливу

Обробка поля з системою 
контролю на рівні окремих 
форсунок

Клапани секцій 
штанги

Електромагнітні клапани 
окремих форсунок

Контроль тиску. Системи керування виливом дозволяють 
автоматично подавати розчин на кожну окрему форсунку 
та підтримувати однаковий тиск у штанзі обприскува-
ча. Це зменшує ймовірність формування крапель різного 
об‘єму та гарантує рівномірне внесення ЗЗР незалежно 
від перепадів швидкості руху обприскувача. Крім того, 
стабільний контроль тиску в системі дозволяє працюва-
ти зі стабільною нормою виливу, не зважаючи на пере-
пади швидкості під час розворотів на полі.

Пофорсуночне відключення дає змогу контролювати робо-
ту кожної форсунки окремо — це дає перевагу в точності 
та ефективності, але є дорожчою та менш надійною.

Найпоширеніше посекційне відключення — ця схема ро-
боти простіша та надійніша, але водночас не має такої 
високої точності відключення. Така система вимикає по-
дачу розчину по секціях розміром від 5 до 48 форсунок.

https://www.frendt.ua/


29    Центр точного землеробства   |   frendt.ua

Внесення добрив зі змінною нормою
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ

Що таке внесення добрив зі змінною нормою? 
Внесення добрив зі змінною нормою або диференційне 

внесення — це технологія, що передбачає використання 
різної кількості добрив на різних ділянках поля. Розпо-
діл добрив на полі залежить від запланованої врожай-
ності, вологості та типу ґрунту, рельєфу, та інших фак-
торів. Диференційне внесення добрив дозволяє досягти 
максимального врожаю при мінімальних витратах. Най-
кращий результат можна отримати на неоднорідних за 
врожайністю полях. Для внесення добрив зі змінною 
нормою найбільше підійде самохідний або підвісний 
обприскувач (або розкидувач) та сівалка з функцією 
диференційного внесення — вони дають змогу швидше 
змінювати та точніше контролювати норму азотних доб-
рив, ніж розкидувач. 

На 32% 40%

зменшується кількість вико-
ристання азотних добрив при 
внесенні зі змінною нормою 

підвищення врожай-
ності при диферен-
ційному внесенні 

Методи внесення добрив зі змінною нормою 

Основне внесення: на підставі 
карти-завдання (офлайн)1 Підживлення: на підставі 

даних з датчиків (онлайн)2
Такий метод потребує завчасного складання карт-завдань 

під кожний вид добрива. Для цього проводять агрохіміч-
ний аналіз ґрунту (див. стор. 17) та будують картограми 
калію, фосфору, азоту та кислотності. Також можуть зна-
добитися історичні дані: карти врожайності з комбайнів, 
карти NDVI, рельєфу тощо. Комбінуючи ці дані визнача-
ють зони продуктивності на полі (див. стор. 24).

Для кожної зони продуктивності обсяги внесення розра-
ховують на підставі звичайної норми. Рекомендується 
підвищувати норму для продуктивних ділянок та зни-
жувати для менш продуктивних частин поля. Складену 
карту-завдання завантажують у бортовий термінал роз-
кидувача або обприскувача, які оснащені необхідним об-
ладнанням.

Диференційне 
внесення P2O5 
на підставі вимірювання 
виносу фосфору (P) 
за допомогою датчика 
NIR спектроскопії.

мг/100 г кг/га мг/100 г

Вміст P до диф. 
внесення, 2020

Вміст P після диф. 
внесення, 2021

Карта-завдання на 
внесення P2O5, 2020

Польовий аналізатор Augmenta підтримує коригування норм вне-
сення азотних добрив, регуляторів росту та дефоліантів на посі-
вах зернових культур, цукрового буряку, сої та інших культур.

Цей метод забезпечує розрахунок норм добрив безпосе-
редньо під час внесення на полі. Попередньо у термі-
нал завантажується встановлена господарством плано-
ва норма, потім за допомогою датчиків-спектрометрів у 
режимі реального часу отримуються показники індексу 
NDVI (див. стор. 20). На підставі цих даних норма внесен-
ня коригується відносно планової.

Важливо зазначити, що для коректної роботи датчика- 
спектрометра на полі має бути достатня кількість біома-
си. Восени або навесні її може бути замало, тому скану-
вання потрібно проводити заздалегідь. Внесення добрив 
зі змінною нормою на підставі показників датчиків 
(онлайн) є дещо дорожчим, але не вимагає попередніх 
аналізів та розрахунків. 
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Точне внесення ЗЗР
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ

Внесення ЗЗР зі змінною нормою
Для впровадження диференційного внесення ЗЗР потрібно 

мати переобладнану техніку (див. стор. 11) та обрати ме-
тод визначення проблемних місць на полі: забур’янених, 
з наявністю хвороб чи шкідників. 

Визначення проблемних ділянок за допомогою NDVI (див. 
стор. 20). Дослідження свідчать, що ділянки з підвище-
ним індексом NDVI часто виявляються забур’яненими. 
На цій основі працюють оптичні датчики, що встанов-
люються на обприскувачі (GreenSeeker) для створен-
ня карт-завдань за допомогою супутникових знімків чи 
зйомки з дрону. Часто на практиці супутники застосову-
ються для визначення ступеню ураження поля бур’янами 
ще до появи сходів.

Технології машинного навчання (наприклад, платформа 
Hummingbird) дають змогу ідентифікувати проблемні ді-
лянки на підставі знімків з дрону. Це дозволяє автома-
тично розпізнати бур’яни, а для просапних культур — ви-
явити рослини у міжряддях.

Система WEED-IT виконує внесення ЗЗР із виявленням бур’янів 
за допомогою інфрачервоних датчиків (джерело — SmartSensing)

Прогнозування захворювань та появи шкідників
Xarvio™ Field Manager надає прогноз щодо появи проблем-

них ділянок на підставі даних про поле: локація, культу-
ра, гібрид, попередник, погодні умови. Програма також 
підказує найкращий момент, коли пестицид знешкодить 
максимальну кількість шкідників.

Внесення ЗЗР за допомогою дронів
Технологія внесення ЗЗР за допомогою дронів набуває 

певної популярності.

Переваги

  Відсутність витоптування рослин та ущільнення ґрунту.

  Убезпечення оператора від контакту з хімічними ре-
човинами.

  Зменшення витрат на воду та ЗЗР через використан-
ня ультра малооб’ємного обприскування.

  Можливість обробки полів зі складним рельєфом, пе-
решкодами чи високими посівами.

  Можливість точкового внесення над проблемними 
ділянками.

Недоліки

   Високий ризик втрати дрона.

   Використання ультра малооб’ємного обприскування 
створює ризики зносу речовин від поривів вітру.

Оптимізація створення бакових сумішей
Неправильне змішування розчину, нерівномірне змішування 

препарату безпосередньо у баку обприскувача, забруд-
нена вода — усі ці фактори дуже впливають на якість 
обробки. Для покращення процесу використовують за-
правні станції та агрегати — мобільні чи стаціонарні.

На стаціонарній заправній станції можна розмістити більше 
обладнання, наприклад, для тестування, очищення та 
підігріву води до оптимальної температури, обладнання 
для змішування та відмірювання компонентів у точних 
пропорціях, регулювання жорсткості та pH води. Одну 
цистерну якісного робочого розчину (об’ємом до 30 м3) 
можна використовувати для 5-6 заправок обприскувача.

Мобільні станції можна переміщувати безпосередньо до міс-
ця заправки — це забезпечує замішування якісного роз-
чину та зручну логістику.

РЗС-16 — мобільна розчинно-заправочна станція для ЗЗР 
та рідких добрив

Розрахунок заправок обприскувача
При обробці полів складної форми буває складно розра-

хувати кількість заправок обприскувача. Спеціалізовані 
рішення (AcuraSpray для термінала компанії Amazone) 
допомагають точно розрахувати скільки гонів можна про-
їхати без дозаправки, кількість, місце та час заправок.
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Технологічна колія. Система керування 
технологічними операціями

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ

Що таке технологічні колії?
Безладний рух по полю великої кількості техніки неодмінно 

призводить до надмірного ущільнення ґрунту. Це веде до 
більшої потреби у рихленні й цикл повторюється знову 
і знову. Ущільнення погіршує властивості ґрунту, водо-
проникнення та дренаж, прискорює ерозію та знижує 
врожайність.

Створення технологічних колій дозволяє чітко розділити 
зону посівів та смуги руху техніки, що на практиці відпо-
відно означає:

  одні й ті ж колісні колії використовуються для оброб-
ки ґрунту, посіву рослин, обприскування та збирання 
врожаю;

  колеса всіх тракторів та машин встановлені на одна-
кову або кратну ширину колії.

Переваги використання технологічних колій
  Підвищення врожайності та відновлення азоту 
приблизно на 15%.

  Зменшення потреби в обробці ґрунту для отримання 
посівного ложа, яке утримує вологу, добре дренується 
і має на 35% більше доступної для рослин води.

 Більш надійний прямий посів.

  Витрати палива на посів знижуються не менше ніж 
на 35%.

  Час та трудовитрати на посів скорочуються 
приблизно на 70%.

 Відсутність перекриттів під час усіх операцій.

  Потенційне зниження викидів шкідливих газів, 
таких як оксид азоту та метан.

Системи керування агрегатами
Системи керування агрегатами допомагають трактору та 

на віс ному обладнанню рухатись по одній лінії та підтри-
мувати високу точність під час руху по схилах. Це знижує 
пошкодження культур, підвищує повторюваність колій та 
покращує врожайність.

Існує два типи керування агрегатами: активне та пасивне. 
Обидва вимагають наявності ще одного GPS-прий мача  
розташованого на самому знарядді. При пасивному ке-
руванні трактор змінює свій рух так, щоб агрегат постій-
но знаходився на потрібній траєкторії. При активному 
керуванні навісне обладнання управляється незалежно 
від трактора. Це може бути досягнуто за допомогою ре-
гульованої триточкової системи зчеплення, керованих 
осей або коліс, за допомогою великих дисків для керу-
вання знаряддям.

Техніки створення технологічних колій 1

Існують готові шаблони створення технологічних колій. 
Ось лише декілька з них:

TwinTrac (на схемі відсутня) — трактор їде поряд з ком-
байном, при цьому ширина знарядь складається з ши-
рини колії комбайну та трактору. Наприклад, колія 3 м на 
комбайні та 1,8 м на тракторі дає ширину захвату 4,8 м.

AdTrac — трактор проїжджає всередині колій. Вкрай не-
обхідно, щоб ширина робочих органів була кратна ши-
рині обприскувача.

OutTrac — широка колія для комбайнів й вужча колія 
для усього іншого обладнання вирівняні на одній осі. 
Усі знаряддя налаштовані на однакову ширину колії. 

Види пристроїв для активного керування

Колеса

Триточкова система 
зчеплення

Боковий 
виніс

Диски

Комбайн
Комбайн

Вантажівка
Вантажівка

Обприскувач Обприскувач

Сівалка, культиватор

Сівалка, культиватор

Комбайн
Комбайн

Вантажівка
Вантажівка

Обприскувач Обприскувач

Сівалка, культиватор

Сівалка, культиватор

1 Більше інформації про створення 
технологічних колій дізнайтесь у статті 
на сайті компанії Frendt.
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Системи Farm-менеджменту
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ

Що таке системи Farm-менеджменту?
Системи Farm-менеджменту — це програмне забезпечення 

для управління агробізнесом, що використовується для 
управління агроопераціями та виробничою діяльністю. 
Такі програми допомагають автоматизувати та оптимі-
зувати ведення документації, зберігання даних, а також 
моніторинг та аналіз виконання сільськогосподарських 
операцій.

Наявні на ринку системи Farm-менеджменту можуть місти-
ти наступні блоки:

  Спостереження за посівами, агроскаутинг, наземні 
та супутникові дані.

  Управління земельним банком та картографування 
полів.

  Економіка виробництва: нарахування витрат, облік 
запасів складу, закупівлі.

  Планування виробничих завдань, визначення техно-
логій виробництва .

  Моніторинг та аналіз виконаних робіт в режимі реаль-
ного часу.

  Логістика та контроль зерна: від збору врожаю 
до елеватора.

  Автоматичний запис операцій та автоматизація доку-
ментообігу.

 Продаж та реалізація продукції.

Приблизний потенціал від впровадження системи Farm-ме-
неджменту може становити до 30% росту прибутковості:

  прийняття оптимальних рішень,

  підвищення контролю за виробництвом,

  запобігання некоректної роботи персоналу й сіль-
ськогосподарської техніки.

   Farm Management Systems, «Гід можливостями 
для аграрія», eos.com

Можливості основних систем Farm-менеджменту в Україні

AgriChain

AgroOnline

Soft.Farm

Агроконтроль

Agrivi

Cropwise

FarmCommand

Trimble Ag Software 

Smartland

Ін-Агро (1C)

My John Deere

AgroOffice

OneSoil

Hummingbird

Taranis

Спостереження 
за посівами
•  Мобільний 

скаутинг
•  Супутникові 

знімки
•  Метео-

спостереження

Основні системи 
Farm-менеджменту, 
що працюють 
в Україні

Управління 
зембанком
• Звірка меж поля
• Картограми
• Договори
• Історія поля

Економіка, облік 
та аналітика
• Система обліку
• Бізнес-аналітика

Планування 
агрооперацій 
•  Розрахунок 

потреби внесення
•  Створення 

нарядів
•  Диференційне 

внесення

Моніторинг 
та аналіз 
операцій
•  Контроль техніки 

й телематика
• Контроль висіву

Логістика 
зерна від збору 
до елеватора
•  Контроль збору 

зерна та його ваги
•  Створення 

оптимального 
маршруту

https://www.frendt.ua/
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33    Центр точного землеробства   |   frendt.ua

Кейс 3. Посів без відключення 
секцій сівалки

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ

Від 25% 7% 

знижується врожай-
ність у зонах пере-
криття

площі поля середнє 
перекриття 16-ти 
рядної сівалки

Проблема
При посіві без відключення секцій сівалки перекриття у се-

редньому складають 7% площі поля. При посіві кукурудзи 
це призводить до втрати 20 $/га прибутку. Чим більша 
робоча ширина сівалки, тим більше перекриттів. Відсо-
ток перекриттів залежить від форми та площі поля — чим 
воно більше, тим менший відсоток перекриття.

Оцінка втрат
На кукурудзяному полі площею 20,73 га проводився посів 

16-рядною сівалкою. При роботі були записані дані з по-
льового термінала з точністю RTK, а в ГІС-системі — пора-
хована площа перекриттів. 

35,7 га
площа поля

7,86%
відсоток перекриттів

2,81 га
площа перекриттів

Недоотриманий прибуток в зонах перекриття
В зонах перекриттів врожайність кукурудзи зменшується при-

близно на чверть, що помітно знижує прибуток. 

На даному полі площею майже 36 га недоотриманий прибу-
ток через зниження врожайності становить $ 1 805,4.

Перевитрата посівного матеріалу
В зонах перекриттів кукурудзу посіяли 2 рази, що призвело 

до перевитрати посівного матеріалу на суму $ 415,9.

257 $/т
вартість 
кукурудзи 2

25%
зниження 
врожайності

642,5 $/га 
втрата 
прибутку 

×× =10 т/га
врожайність

148 $/га
вартість посів-
ного матеріалу 1

$ 415,9 
втрати на посівний 
матеріал

2,81 га
площа 
перекриттів

=×

Рішення

      Провести переобладнання та модерніза-
цію. Встановити на сівалку систему від-
ключення секцій.

      За можливості, завантажити карту елек-
тронних контурів для автоматичного від-
ключення секцій за межами поля.

      Провести навчання персоналу, як пра-
вильно налаштовувати сівалку та вико-
ристовувати нові функції.

      Організувати віддалений моніторинг за ви-
конанням посіву. Фіксувати порушення.

      Оцінити роботу системи відключення сек-
цій після завершення робіт. Відео та фото-
фіксація роботи системи.

1   Вартість посівної кукурудзи 4 500 грн за курсом 1 $ = 30,3 грн.
2  Вартість товарної кукурудзи середньої якості 7 800 грн.

https://www.frendt.ua/
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Розділ 5.

7 РІВНІВ ТОЧНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА
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Про FRENDT
7 РІВНІВ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Хто ми
Ми — команда FRENDT, експерти з Точного Землеробства. 

Завдяки любові до своєї справи та досить довгому шляху 
на ринку, сьогодні ми сміливо можемо називати себе ліде-
рами галузі.

Адже, ми не просто продаємо обладнання, а й надаємо по-
слуги по впровадженню Точного Землеробства та забез-
печуємо сервісне обслуговування наших клієнтів.

Більше 70-ти спеціалістів галузі щодня працюють над ав-
томатизацією господарств всієї країни. Наша найбільша 
нагорода — сотні успішних кейсів впровадження Точно-
го Землеробства, від малих до великих господарств та 
агрохолдингів.

Місія
Наша місія — аграрна цифрова революція в Україні. Ми роби-

мо все можливе для того, щоб нові цифрові технології яко-
мога швидше входили та закріплялися у нашому аграрно-
му середовищі.

Цілі
  Підняти на належний рівень вітчизняну культуру 
с/г виробництва.

  Впровадити інноваційний підхід у агробізнес.

 Діджиталізувати фермерські господарства.

  Популяризувати ведення сучасного землеробства 
серед молоді.

За роки роботи на аграрному ринку я дійшов 
висновку, що все починається з вивчення істо-
рії господарства та кожного поля. Саме ці знан-
ня допомагають агровиробникам, незалежно 
від масштабів їхніх господарств, застосувати 
точний підхід до роботи на землі та раціональ-
но використовувати свої ресурси. Результат цих 
процесів — підвищення врожайності, збільшен-
ня прибутковості та зменшення витрат.

Віталій Шуберанський
Засновник компанії FRENDT

https://www.frendt.ua/
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Система впровадження Точного 
Землеробства «7 рівнів»

Основні фактори успіху впровадження 
Точного Землеробства

 Завжди починайте з простих рішень.

  Фокусуйтесь на бажаному результаті, а не на техніч-
ному рішенні.

  Почніть з максимального використання потенціалу 
наявної техніки та персоналу перед тим, як інвестува-
ти кошти в нові технології.

  Інвестуйте в технологічні рішення, що найбільш ефек-
тивно допоможуть отримати бажаний результат.

Система «7 рівнів» 
ТОВ «ФРЕНДТ» — одна із небагатьох компаній в аграрній 

сфері, що спеціалізується на усіх процесах з впроваджен-
ня Точного Землеробства для вітчизняних аграріїв.

За період свого існування, шляхом проб та помилок, до-
сягнених успіхів та подоланих труднощів, ми створили 
власну систему впровадження Точного Землеробства, що 
складається з 7-ми основних рівнів.

Cистема «7 рівнів» допомагає заощадити час та гроші. Кож-
не підприємство знаходиться на певному рівні готов-
ності до впровадження Точного Землеробства. Непра-
вильна оцінка рівня та спроби перейти на наступний, не 
пройшовши попереднього, призводить до втрат часу та 
фінансів, відтоку кваліфікованого персоналу, а також до 
зривів термінів виконання технологічних операцій.

7 РІВНІВ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Успішне впровадження практики Точного Землеробства 
насамперед залежить від «людського фактору». Технічна 
складова Точного Землеробства є лише коефіцієнтом, на 
який помножуються людські навички, до того ж як хоро-
ші, так і погані.

× =Людські 
навички Технологія Вигода 

Методологія впровадження Точного Землеробства

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Визначення 
місця та 
причин 
виникнення 
проблем, що 
спричинюють 
втрати 
врожайності.

Документуван-
ня проблеми, 
операцій в полі 
та прогноз 
можливого 
результату.

Визначення 
фінансової 
складової 
вирішення чи 
не вирішення 
проблем.

Пріоритизація 
проблем.

Впровадження 
технологічних 
рішень.

Оцінка 
результатів.

«Зворотній зв’язок» та повторення процесу

https://www.frendt.ua/
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Система впровадження Точного 
Землеробства «7 рівнів»

7 РІВНІВ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

На запит

Скаутинг

На запит

Програмне 
забезпечення 
для зберiгання 
та аналiзу 
даних

Стор. 27

Посів зі змінною 
нормою (диферен-
ційний посів)

Стор. 32

Системи Farm- 
менеджменту, 
диспетчеризація, 
ERP

Стор. 20-21

Моніторинг 
дронами

Внесення добрив 
зі змінною нормою 
(диференційне 
внесення)

Стор. 29Стор. 22

Оцінка якості 
виконання 
операцій

Стор. 31

Технологічна 
колія

Стор. 14

Паралельне 
водіння 
та напрямки 
операцій

$
$

$

На запит

Визначення 
потенціалу зон 
та економічної 
доцільності 
технології

Система керування 
технологічними 
операціями

Стор. 31Стор. 20-21

Супутниковий 
моніторинг

Стор. 27

Карти-завдань для 
роботи зі змінною 
нормою

Стор. 18

Моніторинг 
ущільнення 
ґрунту

Системи автома-
тичного керування 
виливом обпри-
скувача

Стор. 28Стор. 12-13

Цифрові контури 
поля та RTK-
мережа

Виділення 
однорідних  
зон поля

Стор. 24Стор. 30

Точне  
внесення 
ЗЗР

Метео- 
моніторинг

Стор. 19Стор. 23

Картування 
врожайності

Агрохімічне 
обстеження 
поля

Стор. 17Стор. 27

Відключення 
секцій сівалки

Аудит техніки

Стор. 11

7
Управління��
ділянками

6�
Просунутий

5�
Агрономічний�
�моніторинг

4
Точне��
Землеробство

3
Технологічний

2
Обов’язковий

1�
Базовий
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Найчастіші питання-відповіді щодо 
переходу на Точне Землеробство

7 РІВНІВ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Так, звичайно! Ми практикуємо індивідуальний підхід до 
кожного замовника та підлаштовуємося під потреби кон-
кретного господарства. Ми займаємося як комплексним 
впровадженням Точного Землеробства, так і впровад-
женням окремих його технологій, навчанням персоналу, 
продажем обладнання та сервісним обслуговуванням.

Так, компанія FRENDT співпрацює з Hexagon Agriculture. 
Проте при виборі рішень ми насамперед відштовхуємо-
ся від потреб клієнта та обираємо найкраще обладнання 
окремо для кожної ситуації. Однак в деяких випадках ми 
будемо рекомендувати наших партнерів.

До нас часто звертаються за допомогою у разі помилок ін-
ших компаній. Завдяки системності, високому рівню сер-
вісу та індивідуальному підходу ми швидко вирішуємо 
будь-які задачі. Ми охоплюємо практично усі ніші в Точ-
ному Землеробстві: від продажу обладнання до прове-
дення навчання вашого персоналу. 

Дослідження свідчать, що профіт від вкладених у Точне 
Землеробство коштів залежить від багатьох факторів, 
таких як: тип та розмір господарства, конкретні впровад-
жені технології, способи аналізу та використання даних. 
Проте, якщо все впроваджується правильно та послідов-
но, то технології Точного Землеробства можуть швидко 
скоротити витрати на оплату праці та матеріали, що вно-
сяться, знизити споживання води, заощадити час, опти-
мізувати планування та роботу.

Завдяки технологіям Точного Землеробства американські 
фермери заощаджують від тисяч до десятків тисяч до-
ларів залежно від розміру господарства. Впровадження 
сучасних технологій вигідно вже зараз, а у перспективі — 
невідворотно. Чим раніше фермери почнуть розумітися 
на Точному Землеробстві, тим більш конкурентоспро-
можними будуть у майбутньому. Ми робимо все можливе, 
щоб нові технології якомога швидше впроваджувалися 
в аграрному секторі України.

Чим більш розвинена технологія, тим легше її використо-
вувати. Але більшість технологій Точного Землеробства 
досить нові та потребують певних спеціальних навичок. 
Для цього й існує компанія FRENDT — ми допомагаємо 
розібратися та запровадити сучасні технології, навчаємо 
персонал господарства правильно та ефективно вико-
ристовувати їх на практиці. 

Скільки коштує впровадження 
Точного Землеробства за системою 
«7 рівнів»? 

Чому потрібно інвестувати 
кошти саме у Точне 
Землеробство?

Мені не цікава система «7 рівнів», 
я хочу запровадити конкретну 
технологію. Допоможете?

Ви співпрацюєте з виробниками 
обладнання? А якщо мені необхідно 
обладнання інших виробників?

Ми вже пробували Точне 
Землеробство, результату не було. 
Чому з вами буде по-іншому?

Мої співробітники не вміють 
використовувати такі технології. 
Наскільки це складно?

З розрахунку для середніх фермерських господарств вар-
тість становить 100$ на 1 га. Ці кошти не потрібно витра-
чати одразу, можна розбити на частини залежно від того, 
який з елементів Точного Землеробства використовуємо. 
Всі рівні неможливо запровадити за один рік — щонай-
менше знадобиться 3-4 роки. 

https://www.frendt.ua/
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Контакти

Телефон
+38 (067) 433-26-25

E-mail
info@frendt.ua

Веб-сторінка
frendt.ua

Сервісний центр
Вінницька обл., с. Писарівка

Головний офіс
м. Вінниця, проспект Юності, 10а

Спеціалісти компанії 
FRENDT завжди раді Вашому 
повідомленню або дзвінку. 
Не зволікайте та зв’яжіться 
з нами найзручнішим для 
Вас способом!

https://www.frendt.ua/
https://www.frendt.ua/
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