СЕРВІСИ
АГРОСКОП

«Агроскоп Інтернешнл» – це міжнародна компанія, яка 15 років
працює з українськими агровиробниками та забезпечує безперебійну роботу господарств протягом усього циклу вирощування культур.
Компанія активно впроваджує інноваційні комплексні рішення,
надає високопрофесійні агрономічні консультації, постачає перевірені часом та якістю продукти (насіння, ЗЗР, мікро- та макродобрива).
Завдяки партнерству з групою Origin Enterprises, до складу якої компанія увійшла в 2014р., «Агроскоп» отримує прямий доступ до передових технологій аграрного інтелекту Європи та ретранслює його
клієнтам. Тим самим ми розширили свої можливості у постачанні
стратегічних ресурсів та технологій, які підтримують стабільність та
прибутковість сільгоспвиробників України.
Компанія «Агроскоп Інтернешнл», знаючи потреби аграріїв та використовуючи досвід провідних європейських компаній, пропонує
клієнтам низку агрономічних сервісів для забезпечення ефективного
сільськогосподарського виробництва.

«АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ» ПРОПОНУЄ:

Агрохімічне обстеження поля
• поділ поля на зони неоднорідності
• відбір ґрунту
• лабораторний аналіз ґрунтових зразків

• рекомендації та розробка
системи живлення
під заплановані культури

Діагностику рослин
• візуальна діагностика
хвороб, шкідників
та дефіциту живлення

• хімічна лабораторна діагностика
(в т.ч. портативною лабораторією)

Супутниковий моніторинг
• надання карт вегетації
на основі супутникових даних
• метеорологічні дані
в районі поля та прогноз

• моделювання ризиків розвитку
хвороб та шкідників

Навчальні програми
• проведення тренінгів

• майстер-класи на полях

Агрономічний супровід
• технологічний супровід
та консультація господарства

• виїзд агронома
на обстеження полів

АГРОХІМІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПОЛЯ
Сервіс, який представляє собою комплексне
дослідження ґрунтового покриву полів
господарства.
Аналізуючи ріст культур за індексом NDVI останніх 5–10
років (використовуючи базу супутникових знімків), з
урахуванням різних погодних умов, формуються карти із
зонами неоднорідності поля, з яких відбираються зразки
ґрунту для подальшого лабораторного аналізу. З
використанням основних показників родючості ґрунту,
включаючи вміст доступних елементів живлення, будується
система удобрення культур під запланований урожай.
Даний сервіс дає можливість оптимізувати внесення
мінеральних добрив, одночасно підвищуючи
урожайність та якість сільськогосподарської продукції.

ДІАГНОСТИКА РОСЛИН
Візуальний чи хімічний аналіз культур протягом
вегетації.
Цей сервіс допоможе клієнту виявити в рослинах нестачу
елементів живлення, наявність хвороб і шкідників у різні
періоди вегетації за допомогою лабораторних та польових
аналізів чи візуальної діагностики спеціалістами компанії.
Інформація про стан рослин надає змогу своєчасного
вживання заходів попередження втрат врожаю.

СУПУТНИКОВИЙ МОНІТОРИНГ ПОЛІВ
Розширена інформація про стан культур, що
базується на основі супутникових даних.
Щоденне оновлення карт високої розподільчої якості
дозволяє виявити можливі проблемні ділянки на полі.
Сервіс дозволить аграріям попередити ризики розвитку
хвороб та шкідників на полях, а також мати
метеорологічні дані в районі поля та прогнози на
найближчі 10 днів.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
Представлені теоретичними та практичними
тренінгами для клієнтів.
Провідними спеціалістами компанії проводяться навчальні
заходи, які побудовані на сучасних світових практиках і
направлені на розгляд та вирішення актуальних проблем
вирощування сільськогосподарських культур. Також досить
популярними є майстер-класи на полях, основані саме на
практичних рекомендаціях в різні періоди вегетації культур.
За допомогою даних заходів клієнти знайомляться з
інноваційними технологіями та отримують цінні
рекомендації українських та зарубіжних спеціалістів.

АГРОНОМІЧНИЙ СУПРОВІД
Послуга дозволяє отримати доступ до
використання сучасних технологій із залученням
інноваційних інструментів агровиробничого циклу:
супутниковий моніторинг полів, лабораторні
дослідження, сканування полів.
На основі отриманих даних формуються карти внесення
мінеральних добрив та надаються рекомендації по
застосуванні інсектицидного, фунгіцидного і гербіцидного
захистів. Сервіс допомагає отримати кваліфіковану
консультаційну підтримку та заощадити кошти на
виробництво сільськогосподарської продукції із
збереженням показників планової врожайності.
Сервіс дозволяє клієнту одержати підтримку та
допомогу кваліфікованого спеціаліста у будь-який час
задля прийняття правильних і вчасних рішень в процесі
сільгоспвиробництва.

РАЗОВІ ПОСЛУГИ ЛАБОРАТОРІЇ
Аналіз зразків ґрунту
Аналіз води
Хімічний аналіз добрив
Діагностика рослин

Навчальні тренінги та практичні
майстер-класи на полях

Підключення до системи
супутникового моніторингу

Агрономічний супровід

Підтримка в реалізації продукції

Діагностика рослин

Хімічний аналіз добрив

Рекомендації по внесенню

Розробка системи живлення

Агрохімічний аналіз ґрунту

Відбір зразків ґрунту

Зонування поля

Цикл надання Сервісів Агроскоп

Збір
попередника

Основний
обробіток ґрунту

Посів
культур

Вегетаційний
період

Збір
урожаю

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС
ТОВ «АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ»

КЕРІВНИК ПРОЕКТУ
«АГРОКОНСАЛТИНГ»

03680, м. Київ, вул. Смольна, 9Б
тел.: (044) 494-36-60
факс: (044) 494-43-12

Олександр Танасевич
тел: +38 (067) 402-85-10
Oleksandr.Tanasevych@agroscope.ua

ПРЕДСТАВНИЦТВА
ТОВ «АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ»
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ЛЬВІВСЬКА, ВОЛИНСЬКА,
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
79015, м. Львів,
вул. Федьковича , 60А, оф. 438
тел.: (032) 297-71-81

ТЕРНОПІЛЬСЬКА,
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.
46010 м. Тернопіль,
вул. Поліська, 14
тел.: (0352) 52-77-23

ХМЕЛЬНИЦЬКА,
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.
31336, с. Шаровечка,
Львівське шосе, 63
тел.: (067) 216-17-65,
тел.: (067) 223-38-11

ВІННИЦЬКА,
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
21000, м. Вінниця,
вул. Максима Шимка, 38, оф. 28
тел.: (0432) 50-88-10
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КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

6

ОДЕСЬКА,
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.

18030, м. Черкаси,
вул. Будіндустрії, 11
тел.: (0472) 71-05-76, 71-10-63

54028, м. Миколаїв,
вул. Поздовжня, 51, оф. 309
тел.: (0512) 58-15-71, 58-26-02

7

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.

8

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.

9

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.

16600, м . Ніжин, вул. Богдана
Хмельницького, 2а
тел. (067) 328-96-47
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СУМСЬКА ОБЛ.

11

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.

12

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.

13

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.

14

ХАРКІВСЬКА,
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.

25009, м. Кропивницький,
вул. Комарова, 7
тел.: (0522) 33-14-10

36008, м. Полтава,
вул. Європейська, 225, оф. 416
тел.: (067) 223-51-73

42004, м. Ромни,
вул. Полтавська, 190, оф. 90-Ж
тел.: (0544) 87-83-75
73034, м. Херсон,
Миколаївське шосе 5-й км
(навпроти авторинку), оф. 201
тел: (067) 403-23-90

72355, с. Семенівка,
вул. Північний Переїзд, 1А
тел.: (097) 383-27 -63

49000, м. Дніпро,
вул. Артема, 3А, оф. 305
53282, м. Кам’янське,
пров. 3-й Баглійський, 14
тел.: (067) 657-55-16

61044, м. Харків,
пр. Московський, 259, оф. 4
тел.: (067) 462-36-76
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