
Доступні інновації для агробізнесу



Ключові питання від фермерів

Які добрива мені потрібні?

Куди їх внести?

Коли їх внести?

Скільки їх внести?

Як отримати максимум 
врожаю на цьому ґрунті?



Проблема лабораторного аналізу

Шлях грунту з поля до лабораторії 

становить, в середньому 2-5 днів

Чи будуть дані про

стан ґрунту актуальні 

протягом всього сезону?



Один сенсор на всі сезони

До посадки

Сенсори експрес-аналізу ґрунту 

дозволяють отримувати актуальні дані у 

будь якому місці ділянки, у будь-який час.

Під час вегетації Після уборки



Наше рішення

OpenSoil - це прилади для експрес-аналізу 

ґрунту та розрахунку потреби в удобренні

Сенсор на 3 
показники за 

135$

Сенсор на 7 
показників за 

249$

Мобільний 
застосунок -

безкоштовно



Наш продукт

Економія на добривах на 

ділянках з високою родючістю

Отримання такої ж або вищої 

врожайності у порівнянні з 

попереднім сезоном 

Відсутність додаткових витрат 

на обслуговування

Збереження та обробка даних  у 

мобільному додатку



Можливості додатка

Хмарне 

сховище

Привʼязка

до геолокації 

Спільний 

доступ

Автоматичні 

рекомендації

Підвищення 

ефективності 

внесення 

добрив 

З 2023 на IOS



Аналіз конкурентів

Компанія Вартість 

рішення / 

разової 

послуги ($)

Вартість 

1000 

аналізів ($)

Кількість 

показників 

аналізу 

ґрунту

Можливість 

зробити аналіз 

самостійно

Швидкість 

результаті

в

Інтерпретація 

результатів

Можливість 

відстежувати 

історію стану 

грунтів

Наявність 

застосунку

249 0,24 7 + миттєво + + +

Лаб. аналіз 30 30 000 від 5 і 

більше

- 2-5 

робочих 

днів

за додаткову 

плату

- -

275 0,27 7 + миттєво - - -

1200 1,2 26 + миттєво + + +

3600 4,45 7 + 10 хв + + +



Портрет клієнтів

60% чоловіки, 

≈ 45р., 10-50 гa

16% жінки, ≈ 

40р., 25-35 гa

16% великі 

підприємства 

8% заклади 

освіти

76% - сімейні 

фермерські 

господарства



Ринок

Іноватори 

України 

(2,5%)

1000

Сімейні 

фермерські 

господарства в 

Україні 40 тис.

12 млн ферм. г-в у ЕС*, 

з них інноваторів 

близько 120 тис

Цільова аудиторія -

фермери-інноватори

SOM

SAM

TAM



Фінанси та структура витрат

Прогноз 2022 2023 2024

Кількість одиниць, шт 27 120 200

Ціна за одиницю 

(середня), $

180 249 249

Дохід, $ +4 860 +29 880 +49 800

Собівартісь, $ -2 900 (60%) -16 430 (55%) -24 900  (50%)

Накладні витрати, $ -200 -6 200 -12 400

Чистий прибуток, $ +1 760 +7 240 +12 500



Збереження довкілля

Раціональні норми 

внесення добрив

Моніторинг pH ґрунтів

Контроль вологості ґрунту

Раціональна сівозміна 

завдяки мобільному 

додатку (to do)



План розвитку проекту

2021

Старт 

проекту,

розробка 

прототипу

2022

Створення 

застосунку 

та нового 

продукту, 

запуск 

сайту

2023

Відкриття 

виробничого 

цеху, запуск 

відділу 

продажів

2024

Створення 

партнерської 

програми для 

виробників 

добрив та 

ЗЗР

2025

Розвиток 

онлайн 

продажів 

через сайт 

та 

застосунок

2026

Співпраця з 

ВНЗ, вихід 

на ринок 

країн ЄС



Наша команда

Дмитро Кравцов 

Засновник, 6 років 

досвіду в агро та IT

Ірина Логінова 
Консультант з агрохімічних 

питань, більше 15 років 

досвіду в агро

Тетяна Кравцова 
Спеціаліст з маркетингу 
та просування, 5 років 

досвіду

Наша мета:

зробити точне землеробство доступним 

для малих агровиробників
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