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КУКУРУДЗА

АМАРОС 230
        

КП Р Е 310-320 100-110 14-16 32-37 280-310 зерно /
силос швидка 15/60-65 80-90 65-70

КАНЬЙОНС 230 ЗП Р Е 260-270 80-90 14 35-37 300-310 зерно дуже швидка 14 80-90 65-70

КВС КАВАЛЕР 250 З НР Е 250-260 75-85 12-14 33-36 270-300 зерно дуже швидка 16 75-85 60-65

КВС ГЕНДАЛЬФ 250
 

КП Р Е 300-310 120-130 14-16 35-38 340-350 силос середня 75-80 80-85 65-70

КЕЛТІКУС 270 З Р Е 260-270 80-90 14-16 36-38 310-320 зерно дуже швидка 16 75-85 60-70

КВС 2370 280 З Р Е 290-300 100-110 14-16 37-39 300-310 зерно дуже швидка 17 80-90 60-65

КВС КУМПАН 290 З НР НЕ 280-290 100-110 12-14 35-37 350-370 зерно дуже швидка 17 75-80 60-70

БОГАТИР 290
    

КП Р Е 330-340 110-120 14-16 33-37 310-330 силос /
зерно середня 12/85 85-90 65-75

БІГБІТ 290
 

КП Р Е 300-310 120-130 14-16 35-37 310-320 силос середня 75-80 75-80 50-65

КРАБАС 300 ЗП НР НЕ 310-320 110-120 12-14 37-40 340-350 зерно швидка 17 70-80 60-70

КЕРБЕРОС 310 ЗП НР НЕ 300-310 100-110 14 35-37 350-360 зерно дуже швидка 18 70-75 60-65

КВС РІКАРДО 320 З НР Е 270-290 90-100 16-18 35-40 270-290 зерно дуже швидка 15 65-75 55-65

КАРПАТІС 340 З Р НЕ 290-300 100-110 16 37-39 320-340 зерно дуже швидка 18 70-75 55-60

КВС 381 350
    

З Р Е 290-300 110-120 14-16 36-40 350-360 зерно /
силос сердня 16/80 70-80 55-65

КВС АКУСТІКА 350 З Р Е 250-280 100-120 16-18 30-32 280-300 зерно швидка 15 70-75 50-60

КВС 4484 370 З Р Е 290-300 100-110 14-16 35-39 290-320 зерно швидка 18 65-75 55-65

КАРІФОЛС 380
    

З Р Е 330-340 120-130 14-16 38-44 340-360 зерно /
силос швидка 17/80-85 65-75 55-65

КВС КАШЕМІР 380 З НР НЕ 280-290 100-110 16-18 37-39 340-350 зерно дуже швидка 19 70-75 55-65

КВС ІНТЕЛЕГЕНС 380
 

З Р Е 280-310 100-110 14-16 35-37 350-360 силос швидка 80-85 70-75 55-65
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Зона достатнього 
вологозабезпечення

Зона недостатнього 
вологозабезпечення

СОНЯШНИК
АЯКС середньоранній 165-185 19-23 висока А-F висока 50-55 45-50

КВС ДРАГОН середньостиглий 150-170 16-20 висока А-Е висока 55-60 45-55

КВС АСЕР КЛ середньоранній Clearfield® 160-180 17-21 висока А-Е висока 55-60 45-55

БІЛОБА КЛП середньоранній Clearfield® Plus 160-200 20-25 висока А-Е висока 50-55 45-55

КП - кременистоподібний
ЗП - зубоподібний
З - зубовий
Р - ремонтантний
НР - напівремонтантний
НЕ - напіверектоїдний
Е - еректоїдний 
П - проміжний

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ: КУКУРУДЗА

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ: СОНЯШНИК

Висота 
рослин, см

Висота 
прикріплення 
качанів, см

Для 
вирощування 
на силос

Кількість 
рядів зерен

Кількість 
зерен у ряді

Для 
виготовлення 
комбікормів

Висота 
рослин, см

Толерантність 
до посухи

Діаметр 
кошика, см

Швидкість 
висихання 
кошиків при 
дозріванні

Стійкість до 
вилягання

Маса 1000 
зерен, г

Потенціал 
урожайності 
зерна, т/га

На біогаз

Потенціал 
урожайності 
зеленої маси, 
т/га

Для 
вирощування 
на зерно

Для 
виготовлення 
круп
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СІЄМО МАЙБУТНЄ
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SAT DM Monitoring
Новий сервіс KWS для визначення оптимальної 
фази збирання кукурудзи на силос за 
допомогою супутника

ТЕХНОЛОГІЯ 

n  Дійсно інновація

n  Точне визначення мінімального, 
максимального та середнього 
значення вмісту сухої речовини в 

режимі реального часу

n  Оновлення інформації  

кожних 7 днів

n  Зниженя затрат, так як немає 
необхідності відбирати зразки 
вручну для аналізу вмісту сухої 
речовини

ДЛЯ ГОСПОДАРСТВА

n  Максимальний вихід та 
оптимальна якість зеленої маси 
завдяки правильній фазі збирання 

кукурудзи на силос

n  Краща консервація силосу

n  Краще споживання, а, отже, 
збільшення виходу молока на 

корову 

n  Збільшення доходів

Приклад 1

Приклад 2

15 серпня 22 серпня 29 серпня

n SAT DM Monitoring точно визначає вміст сухої речовини вашої кукурудзи та 
дозволяє оптимізувати терміни збирання кукурудзи на силос відповідно до фази 
стиглості кожного гібриду.

< 26 % 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 > 40 %

Які переваги використання SAT DM Monitoring?

Як це виглядає?

4 вересня 11 вересня 18 вересня



32 %

Teneur en 
Matière Sèche

1

2

3

4
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1. Створіть обліковий запис на myKWS

2. Супутник записує сигнал, який відбивається від рослин

3. Наш алгоритм обраховує вміст сухої речовини у кукурудзі для визначення 

оптимальної дати збирання.

4. Слідкуйте за розвитком кукурудзи на силос за допомогою SAT DM Monitoring

5. Плануйте свій урожай заздалегідь за допомогою SAT DM Monitoring

SAT DM Monitoring: KWS впроваджує інновації та запускає 
новий сервіс для визначення оптимальної фази збирання 
кукурудзи на силос за допомогою супутника

Вміст сухої 
речовини



Повна програма. 
Повна потужність.

Вирощуєте гібриди кукурудзи KWS? Тоді вам обов'язково знадобляться наші нові цифрові 
інструменти та калькулятори. Створіть обліковий запис в myKWS та почніть вже зараз вільно 
користуватися даними інструментами.

АМАРОС ФАО 230 КЕРБЕРОС ФАО 310

КВС 2370 ФАО 280

БОГАТИР ФАО 290

КАРІФОЛС ФАО 380

КЕЛТІКУС ФАО 270

КВС КУМПАН ФАО 290

БІГБІТ ФАО 290

КВС КАШЕМІР ФАО 380

КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380

КРАБАС ФАО 300

КВС КАВАЛЕР ФАО 250 КАРПАТІС ФАО 340

КВС 381 ФАО 350

КВС 4484 ФАО 370

КАНЬЙОНС ФАО 230 КВС РІКАРДО ФАО 320

КВС АКУСТІКА ФАО 350

КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250

КУКУРУДЗА
33 36
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34

39

16 26

37

38

15 23

29

2417

19

30

27

31

35www.kws.ua/mykws



В 2016 році компанія KWS вивела на ринок України нові 

гібриди кукурудзи під назвою лінійки . 

Селекціонерам нашої компанії вдалося поєднати в одному 

гібридові досі непоєднувані характеристики: раннє ФАО 

(до 300), ремонтантність та швидка віддача вологи 

(завдяки зубовому типу зерна).

Гібриди стали універсальними та придатними для всіх 

регіонів вирощування в Україні. Їхньою перевагою є ран-

ньостиглість, зубовий тип зерна, швидка вологовіддача і 

ремонтантність, яка допомагає витримувати посушливі 

умови в момент наливу зерна. Посухостійкість – характе-

ристика, яка зазвичай не притаманна для гібридів з ФАО 

нижче 300, тому що такі гібриди здебільшого мають пів-

нічне походження. Нашим селекціонерам вдалося поєд-

нати ці якості в одному генотипі. Така універсальність та 

гнучкість гібридів сприяла їхньому швидкому розвитку, і 

вони зайняли основні позиції в нашому портфоліо. На ри-

нок ми вийшли із трьома гібридами – КАНЬЙОНС ФАО 230,  

КВС 2323 ФАО 260 та КВС 2370 ФАО 280. Сьогодні лінійку попо-

внили гібриди КВС КАВАЛЕР ФАО 250, КЕЛТІКУС ФАО 270 та 

КВС КУМПАН ФАО 290.

Ми, звичайно ж, не зупинялися на гібридах 

, а й далі продовжували пошуки гібридів, 

які підходять під умови вирощування в нашій країні. Проана-

лізувавши запити аграріїв за останні 10 років та розвиток гі-

бридів кукурудзи на українському ринку, можна дійти висно-

вку, що ставка була зроблена на урожайні гібриди. Майже 

кожен аграрій хотів і хоче отримувати урожайність понад 10 

т/га сухого зерна кукурудзи. Такий запит надається селекцій-

ним компаніям, і тому за останні десять років перегони між 

даними компаніями велися по отриманню інтенсивних гібри-

дів, здатних формувати урожайність на рівні 15-18 т/га. Це 

створило негативний ефект, адже, фокусуючись на інтенсив-

них гібридах, з ринку були витіснені стабільні гібриди. В той 

самий час гібриди, які мають нижчі показники урожайності, 

з року в рік формували стабільні врожаї за різних умов ви-

рощування, зокрема, в умовах посухи.

Всі ми хочемо отримати врожайність більше 10 т/га, проте 

за останні два роки середня урожайність в Україні скла-

дала 8,7-7,81 т/га. І це найурожайніші роки в історії на-

шої країни! А коли запитуємо наших агровиробників про 

планову урожайність, то чуємо цифри 7,5-8,5 т/га. Тобто, 

Компанія KWS виводить на ринок 
України три нових бренди кукурудзи
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розрахунок добрив, насіння та інших ресурсів ведеться 

на урожайність 7,5-8,5 т/га, а ми хочемо отримати більше 

10 т/га! Кількість добрив ми можемо збільшити, проте ми 

маємо коригуючий фактор – погодні умови. Протягом ве-

гетаційного періоду кількість продуктивної вологи є ліміто-

ваною, і кукурудза досить часто потерпає від посушливих 

умов. Саме тому ми вирішили створити стабільні гібриди, 

які потребують меншої кількості води для формування 1 кг 

зерна порівняно з інтенсивними гібридами. Вони, звичай-

но, поступаються потенціалом урожайності інтенсивним, 

проте є стабільними та формують вищу врожайність за 

екстенсивних умов вирощування. Стабільні гібриди більш 

конкурентні при рівні урожайності менше 8 т/га.

Створені гібриди мають назву ,  

а основною їхньою характеристикою є посухостійкість 

та стабільність структурних показників (кількість рядів 

зерен, кількості зерен в ряду та маса 1000 зерен).

Посухостійкість – це комплексний показник, який зале-

жить від проходження фізіологічних процесів і реакції гі-

брида на стрес у три основні фази розвитку:
< 5-9 листків (формування генеративних органів)
< цвітіння
< налив зерна

Здатність гібрида витримувати стрес у всі три періоди 

визначає його посухостійкість та стабільність. Селек-

ціонерам компанії KWS вдалося отримати посухостійкі 

та стабільні гібриди , які є най-

більш придатними для вирощування в умовах недостат-

нього вологозабезпечення. Цього року на ринок вихо-

дять два гібриди з цієї лінійки – КВС РІКАРДО ФАО 320 та  

КВС АКУСТІКА ФАО 350. Ці гібриди найкраще підходять для 

умов України, а інші гібриди з цієї лінійки наразі проходять 

реєстрацію.

Попри те, що потрібно отримувати стабільний врожай, 

(хоча і дещо нижчий), за можливості ми хочемо отримува-

ти й максимальний прибуток з поля. В кожному господар-

стві є найкращі поля, де з року в рік формується найвища 

урожайність, навіть в не дуже вдалі роки. Саме для таких 

полів варто використовувати високоінтенсивні гібриди, які 

будуть максимально використовувати потенціал поля у 

вигляді сформованої урожайності на рівні 12 т/га, 15 т/га 

і навіть 18 т/га. Такі гібриди потребують своєчасної сівби, 

вчасного внесення засобів захисту та добрив, якісного об-

робітку ґрунту. Тобто, вони вимагають дещо більшої уваги 

й за це віддячують великою кількістю зерна з одиниці пло-

щі. Саме з метою отримання максимальної урожайності на 

найкращих полях ми виводимо на ринок ще один бренд –  

, який об’єднує в собі гібриди з дуже ви-

соким потенціалом урожайності завдяки відповідній реакції 

на достатню кількість опадів та поживних речовин (більш 

ефективному їх використанню). Вони дадуть максимум 

можливого на найкращому полі. Звичайно, що такі гібри-

ди підходять і для вирощування в умовах зрошення, де 

будуть створенні комфортні умови розвитку. Цього року 

ми пропонуємо два гібриди з лінійки  – 

КАРПАТІС ФАО 340 та КВС КАШЕМІР ФАО 380. В майбутньо-

му дана лінійка буде розширюватися новими гібридами, 

які наразі проходять реєстраційні випробування в Україні.

Але й це ще навіть не все. Як відомо, компанія KWS – 

лідер у силосній кукурудзі, а наш підхід до силосної ку-

курудзи – серйозний та змістовний. Силосні гібриди ми 

відбираємо на основі комплексних досліджень, які перед-

бачають вивчення показників перетравності НДК (листос-

теблової маси), перетравності крохмалю, кількості by-pass 

крохмалю, засвоюваності органічної речовини та багато 

інших. Наші селекціонери почали створювати гібриди під 

певні раціони, бо хоч ми й агрономи, але стараємося мис-

лити як зоотехніки. Через те, що раціон може мати різний 

відсоток силосу кукурудзи (до 65% чи більше ніж 65%), він 

потребує і різного силосу. Наприклад, для раціону із вміс-

том силосу кукурудзи понад 65% потрібна силосна маса з 

дуже високим вмістом крохмалю, адже основне джерело 

енергії буде саме силос. Якщо ж раціон містить менше ніж 

65% силосу, значення крохмалю зменшується, оскільки 

він надійде у вигляді зерна окремо. І тут на перше місце 

виходить перетравність НДК, тобто нам потрібний си-

лос із легко засвоюваною листостебловою масою. Саме 

тому ми створили нову лінійку гібридів силосного напрямку 

, в яку потрапляють гібриди після такого 

детального вивчення і найкраще підходять для отримання 

якісного силосу, а головне – з певними бажаними характе-

ристиками.

До бренду  входять три гібриди:  

КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250, БІГБІТ ФАО 290 та КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380, 

а основною їхньою характеристикою є потужна листос-

теблова маса, ремонтантність, висока перетравність 

НДК та високий вміст крохмалю.

Підсумовуючи вищенаведене, ми прагнемо спростити про-

цес вибору гібридів під певні умови вирощування. Вам потріб-

но вибрати бренд під вашу технологію, а наш агроном-кон-

сультант або торговий представник допоможе визначитись 

із гібридами в межах того чи іншого бренду. Розподіл полів 

між брендами дасть змогу зменшити вплив негативних фак-

торів на майбутній урожай та найбільш ефективно викорис-

тати потенціал ваших полів за допомогою наших гібридів!

Після виходу на ринок гібридів  у 2016 

році ми не відпочивали, а плідно працювали, і вже цьо-

го року на наших демо-полях та Днях поля ви зможе-

те ознайомитися із представниками цих трьох брен-

дів – ,  та 

.

Ми постійно працюємо над вдосконаленням гібридів се-

лекції KWS для того, аби ви – наші партнери, могли само-

стійно та просто обрати необхідний продукт. І повірте, нам 

є що вам запропонувати!

1 Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/sg/pvzu/
arch_pvxu.htm



Ідеальна комбінація 
характеристик
гібриду кукурудзи

КАНЬЙОНС ФАО 230

КВС КАВАЛЕР ФАО 250

КЕЛТІКУС ФАО 270

КВС 2370 ФАО 280

КВС КУМПАН ФАО 290

КАНЬЙОНС ФАО 230

< Гібрид зернового напрямку використання
< Ремонтантний гібрид із дуже швидкою вологовіддачею
< Відзначається високою толерантністю до посухи

Тип зерна Вологовіддача

зубоподібний

14 т/га

дуже швидка

260-270 см

35-37

80-90 см

300-310 г

14

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< стабільний гібрид 
< придатний до вирощування як за 
інтенсивною, так і за екстенсивною 
технологіями
< здатний формувати два повноцінні 
качани

80 90Зона достатнього  
зволоження

65 70Зона недостатнього  
зволоження

15

УНІКАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ РАННЬОГО ФАО,  
ШВИДКОЇ ВОЛОГОВІДДАЧІ ТА РЕМОНТАНТНОСТІ
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КВС КАВАЛЕР ФАО 250

< Гібрид з дуже швидкою вологовіддачею
< Висока толерантність до посухи
< Стабільність за різних умов вирощування

Тип зерна Вологовіддача

зубовий

16 т/га

дуже швидка

250-260 см

33-36

75-85 см

270-300 г

12-14

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

напівремонтантний з еректоїдним 
типом листків

< інтенсивний гібрид 
< вологовіддача – дуже швидка
< вихід зерна – 83-85%
< розкриває потенціал за інтенсивної 
технології вирощування

75 85Зона достатнього  
зволоження

60 65Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

17

КЕЛТІКУС ФАО 270

< Гібрид зернового напрямку використання
< Ремонтантний гібрид із дуже швидкою вологовіддачею
< Придатний для ранніх строків сібви

Тип зерна Вологовіддача

зубовий

16 т/га

дуже швидка

260-270 см

36-38

80-90 см

310-320 г

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< інтенсивний гібрид 
< для інтенсивних та екстенсивних 
технологій
< формує крупне зерно

Потенціал 
урожайності

75 85Зона достатнього  
зволоження

60 70Зона недостатнього  
зволоження

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га



КВС 2370 ФАО 280

< Стабільний гібрид зернового напрямку
< Швидкий стартовий ріст
< Висока ремонтантність в поєднанні з дуже швидкою вологовіддачею

Тип зерна Вологовіддача

зубовий

17 т/га

дуже швидка

290-300 см

37-39

100-110 см

300-310 г

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом листків

< стабільний гібрид
< висока стійкість до вилягання
< придатний для вирощування за
інтенсивною та екстенсивною технологіями
< володіє швидкою вологовіддачею за 
рахунок зубового типу зерна та
відкривання обгорток качана після настання 
фізіологічної стиглості

80 90Зона достатнього  
зволоження

60 65Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га
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17 т/га

280-290 см

35-37

100-110 см

350-370 г

12-14

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

напівремонтантний з напіверектоїдним 
типом листків

< інтенсивний гібрид 
< володіє швидкою вологовіддачею за 
рахунок зубового типу зерна
< найкраще розкриває свій потенціал за 
інтенсивної технології вирощування

Тип зерна Вологовіддача

зубовий дуже швидка

Потенціал 
урожайності

75 80Зона достатнього  
зволоження

60 70Зона недостатнього  
зволоження

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

КВС КУМПАН ФАО 290

< Високоврожайний гібрид інтенсивного типу
< Високий потенціал урожайності
< Характеризується високою масою 1000 зерен

19
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Компанія KWS виводить на ринок нову групу толерантних до посухи та спеки гібридів

Що відбувається, коли спека
та посуха стають буденністю?

Вирощування кукурудзи — це складний процес, в якому швидкість
і тривалість кожної фази розвитку залежить від характеристик гібриду.
Більше того, дуже часто навколишнє середовище є суттєвим фактором,
який може як прискорювати ріст, так і мати негативний вплив на рослину.

Проблема полягає в тому, що основні 
фази розвитку рослини припадають на 
період високих температур та посухи, і, 
як наслідок, вегетація проходить за умов 
нестачі вологи.

І яке наше рішення? Компанія KWS 
постійно підвищує генетичну якість 
своїх гібридів. В пулі інбредних ліній 
кукурудзи ми ідентифікували гени, які 
сприяють толерантності до стресу. 
Використовуючи лінії, які володіють 
відповідними ознаками та при цьому 
відрізняються між собою в генетичному 
плані, ми створили велику кількість 
гібридів. Після цього всі гібриди були 
протестовані на толерантність до посухи. 
Такий підхід супроводжується сучасними 
інженерними методами селекції та 
проведенням вивчення гібридів у мережі 
селекційних станцій KWS.

Щоб запропонувати вам найкраще 
рішення, компанія KWS створила 4 

платформи вивчення толерантності 
до посухи та заклала сотні дослідних 
ділянок по всій Європі.

Велика кількість дослідних ділянок дала 
можливість вивчити поведінку гібридів 
кукурудзи за різних умов. В результаті 
такого дослідження було створено  

  ‒ групу толерантних 
до посухи гібридів кукурудзи.

Наші гібриди мінімізують ризики 
виникнення проблем, пов’язаних з 
посухою, через три важливі фази ‒ 
до, під час та після цвітіння. Все це ‒ 
завдяки добре розвиненій кореневій 
системі, ефективному використанню 
вологи та поживних речовин, 
синхронному цвітінню волоті та качана, 
а також ‒ більш ефективному контролю 
транспірації. Тому наші гібриди здатні 
ефективно реалізовувати свій потенціал 
та забезпечувати стабільність вашого 
прибутку.



Гібриди, які ви захочете
вирощувати, коли посуха
стане буденністю

ГІБРИДИ KWS, ТОЛЕРАНТНІ ДО ПОСУХИ ТА СПЕКИ

КВС РІКАРДО ФАО 320

КВС АКУСТІКА ФАО 350

15 т/га

270-290 см

35-40

90-100 см

270-290 г

16-18

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

напівремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< стабільний гібрид
< висока стійкість до вилягання
< швидкий стартовий ріст

Тип зерна Вологовіддача

зубовий дуже швидка

Потенціал 
урожайності

65 75Зона достатнього  
зволоження

55 65Зона недостатнього  
зволоження

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

КВС РІКАРДО ФАО 320

< Дуже стабільна урожайність в екстенсивних умовах
< Висока толерантність до посухи
< Гібрид з дуже швидкою вологовіддачею

НОВИЙ

23



КВС АКУСТІКА ФАО 350

< Висока урожайність в посушливих умовах
< Потужна коренева система та міцне стебло
< Стабільний гібрид за екстенсивних умов вирощування

Тип зерна Вологовіддача

зубовий

15 т/га

швидка

250-280 см

30-32

100-120 см

280-300 г

16-18

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом листків

< стабільний гібрид
< висока стійкість до вилягання

70 75Зона достатнього  
зволоження

50 60Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

24

НОВИЙ Максимум можливого
на найкращому полі

КАРПАТІС ФАО 340

КВС КАШЕМІР ФАО 380

ДУЖЕ ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ ЗАВДЯКИ ЕФЕКТИВНОМУ 
ВИКОРИСТАННЮ ВОЛОГИ ТА ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН



КАРПАТІС ФАО 340

< Високоврожайний інтенсивний гібрид
< Стійкий до вилягання
< Висока урожайність на зрошенні 

18 т/га

290-300 см

37-39

100-110 см

320-340 г

16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з напіверектоїдним 
типом листків

< інтенсивний гібрид 
< гібрид рекомендований для 
вирощування за інтенсивною 
технологією та на зрошенні
< стійкий до вилягання

Тип зерна Вологовіддача

зубовий дуже швидка

Потенціал 
урожайності

70 75Зона достатнього  
зволоження

55 60Зона недостатнього  
зволоження

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

26

КВС КАШЕМІР ФАО 380

< Високоврожайний пластичний гібрид
< Стійкий до вилягання
< Крупне зерно з високою масою 1000 зерен

280-290 см

37-39

100-110 см

16-18

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

напівремонтантний з 
напіверектоїдним типом листків

< пластичний гібрид 

< придатний до вирощування за 
інтенсивною та екстенсивною 
технологіями
< стійкий до вилягання
< рекомендований до вирощування 
на зрошенні

19 т/га

Тип зерна

зубовий

Вологовіддача

дуже швидка

Потенціал 
урожайності70 75Зона достатнього  

зволоження

55 65Зона недостатнього  
зволоження

340-350 г

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га
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Годуй правильно!

ПРАВИЛЬНІ ГІБРИДИ ДЛЯ ЯКІСНИХ КОРМІВ

КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250

БІГБІТ ФАО 290

КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380

КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250

< Гібрид для отримання високоякісного силосу
< Гарно відгукується на високий агрофон
< Відмінні запилення качана та налив зерна

300-310 см

35-38

120-130 см

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний 
з еректоїдним типом листків

< стабільний гібрид
< висока стійкість до вилягання

75-80 т/га

Тип зерна

кременисто- 
подібний

Вологовіддача

середня

Потенціал 
урожайності80 85Зона достатнього  

зволоження

65 70Зона недостатнього  
зволоження

340-350 г

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

29

НОВИЙ



КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380БІГБІТ ФАО 290

< Високоремонтантний гібрид
< Подовжений період збирання на силос
< Висока маса 1000 зерен – високий вміст крохмалю в силосі

< Висока урожайність сухої речовини
< Високоросла потужна рослина
< Крупне кременистоподібне зерно з високим вмістом by-pass крохмалю

280-310 см300-310 см

35-3735-37

100-110 см120-130 см

14-1614-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний 
з еректоїдним типом листків

< пластичний гібрид
< швидкий стартовий ріст

ремонтантний 
з еректоїдним типом листків

< пластичний гібрид
< швидкий стартовий ріст

80-85 т/га75-80 т/га

Тип зернаТип зерна

кременисто- 
подібний

ВологовіддачаВологовіддача

середня

Потенціал 
урожайності

Потенціал 
урожайності 7075 7580 Зона достатнього  

зволоження
Зона достатнього  

зволоження

5550 6565 Зона недостатнього  
зволоження

Зона недостатнього  
зволоження

350-360 г310-320 г

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

3130

НОВИЙ
НОВИЙ

зубовий швидка



Гібриди універсального 
призначення

АМАРОС ФАО 230

КЕРБЕРОС ФАО 310

БОГАТИР ФАО 290

КВС 381 ФАО 350

КРАБАС ФАО 300

КВС 4484 ФАО 370

КАРІФОЛС ФАО 380

АМАРОС ФАО 230

< Високоросла міцна рослина
< Гібрид універсального призначення зерно/силос
< Придатний для вирощування на крупу

Тип зерна Вологовіддача

кременисто-
подібний

15 т/га

швидка

310-320 см

32-37

100-110 см

280-310 г

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< пластичний гібрид 

< вологовіддача – швидка
< вихід зерна – 82-83%
< швидкий стартовий ріст

80 90Зона достатнього  
зволоження

65 70Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

33

60-65 т/га



БОГАТИР ФАО 290

< Гібрид з високим потенціалом урожайності зеленої маси
< Потужна, добре облиствлена рослина
< Високоремонтантний гібрид

Тип зерна

кременисто-
подібний

330-340 см

33-37

110-120 см

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< стабільний гібрид
< гібрид №1 по врожайності  
зеленої маси
< силосна маса відмінної якості 
завдяки високому вмісту  
крохмалю та перетравності НДК

12 т/га 85 т/га

Вологовіддача

середня

Потенціал 
урожайності

85 90Зона достатнього  
зволоження

65 75Зона недостатнього  
зволоження

310-330 г

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

34 35

КРАБАС ФАО 300

< Гібрид інтенсивного типу з високим потенціалом урожайності зерна
< Швидка вологовіддача після настання фізіологічної стиглості
< Топ-гібрид по врожайності у своїй групі стиглості

Тип зерна Вологовіддача

зубоподібний швидка

310-320 см

37-40

110-120 см

340-350 г

12-14

17 т/га

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

напівремонтантний з напіверектоїдним 
типом листків

< інтенсивний гібрид 
< для максимального розкриття 
потенціалу врожайності необхідно 
створити оптимальні умови для розвитку
< швидко віддає вологу завдяки 
розкриванню качана в період дозрівання
< вирівняне прикріплення качана

70 80Зона достатнього  
зволоження

60 70Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га
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КЕРБЕРОС ФАО 310

< Високоврожайний пластичний гібрид
< Крупне зерно з високою масою 1000 зерен
< Швидка вологовіддача за рахунок відкривання обгорток качана

18 т/га

300-310 см

35-37

100-110 см

350-360 г

14

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

напівремонтантний з напіверектоїдним 
типом листків

< пластичний гібрид 

< придатний для вирощування як за 
інтенсивною, так і за екстенсивною 
технологіями

Тип зерна Вологовіддача

зубоподібний дуже швидка

Потенціал 
урожайності

70 75Зона достатнього  
зволоження

60 65Зона недостатнього  
зволоження

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

37

КВС 381 ФАО 350

< Високоврожайний пластичний гібрид
< Високий потенціал урожайності, крупне зерно
< Добра компенсаційна здатність завдяки формуванню великого качана

290-300 см

36-40

110-120 см

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< пластичний гібрид 

< придатний для вирощування  
як за інтенсивною, так і за 
екстенсивною технологіями
< висока толерантність до посухи  
та стійкість до вилягання

16 т/га 80 т/га

Тип зерна

зубовий

Вологовіддача

середня

Потенціал 
урожайності70 80Зона достатнього  

зволоження

55 65Зона недостатнього  
зволоження

350-360 г

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

37
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КВС 4484 ФАО 370

< Стабільний гібрид зернового напрямку використання
< Висока толерантність до посухи
< Добра компенсаційна здатність

290-300 см

35-39

100-110 см

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< пластичний гібрид 

< вологовіддача – швидка
< вихід зерна – 83-84%
< придатний до вирощування як на 
богарі, так і на зрошенні

18 т/га

Тип зерна

зубовий

Вологовіддача

швидка

Потенціал 
урожайності65 75Зона достатнього  

зволоження

55 65Зона недостатнього  
зволоження

290-320 г

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

КАРІФОЛС ФАО 380

< Високоврожайний гібрид подвійного напрямку використання
< Володіє швидкою вологовіддачею
< Стійкий до вилягання

330-340 см

38-44

120-130 см

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< пластичний гібрид 

< рекомендований для інтенсивних 
технологій вирощування
< володіє високою компенсаційною 
здатністю
< формує качани більшого розміру 
при зменшенні густоти

17 т/га 80-85 т/га

Тип зерна

зубовий

Вологовіддача

швидка

Потенціал 
урожайності65 75Зона достатнього  

зволоження

55 65Зона недостатнього  
зволоження

340-360 г

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

39



КВС ДРАГОН

БІЛОБА КЛП

АЯКС

КВС АСЕР КЛ

СОНЯШНИК

42

44

43

45

Програма винагород 
KWS BONUS
Як взяти участь?
 Купуєте від 100 мішків насіння кукурудзи або від 50 мішків насіння соняшнику
 Реєструєтесь на сайті kwsbonus.com
 Завантажуєте підтверджувальні документи про придбання насіння у офіційного 
дистриб’ютора КВС-УКРАЇНА
 Обираєте винагороду
 Торговий представник КВС-УКРАЇНА особисто доставляє винагороду вам!

 

Термін дії: з 1 листопада 2020 року до 31 травня 2021 року
Детально про умови участі: kwsbonus.com/terms

kwsbonus.com
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КВС ДРАГОН
Optional Introtext lorem ipsum. n Високопродуктивний гібрид
n Стабільний за різних умов вирощування

Висота  
рослин, см

150-170

Діаметр 
кошика, см

16-20

Стійкий до вилягання

Толерантний до посухи

Швидке висихання 
кошиків при дозріванні

Група стиглостіt

Агрономічні властивостіt

Властивості Рекомендована густота на момент збирання i Вміст олії

Потенціал  
урожайності

Насіння, т/га

n  Гібрид стійкий до нових рас несправжньої  

борошнистої роси

n  Висока стійкість до фомопсису та фомозу

n  Стійкий до вовчка рас А-Е

Рекомендований до вирощування в Степу, 
Лісостепу та на Поліссі

Зона достатнього зволоження, тис./га

55 60

Зона недостатнього зволоження, тис./га

45 55

  52%

Понад 5

Середньостиглий

Висота  
рослин, см

Діаметр 
кошика, см

Стійкий до вилягання

Толерантний до посухи

Швидке висихання 
кошиків при дозріванні

Група стиглостіt

Агрономічні властивостіt

Властивості Рекомендована густота на момент збирання i Вміст олії

Потенціал  
урожайності

Насіння, т/га

   

  

  

 

Понад 5

АЯКС
< Середньоранній класичний гібрид
< Рекомендований для посушливих умов
< Висока енергія початкового росту

Середньоранній

Зона достатнього зволоження, тис./га

Зона недостатнього зволоження, тис./га

n Гібрид стійкий до вовчка раси А-F
n Висока стійкість до фомозу, фомопсису, 

сірої та білої гнилі, вертицильозного в’янення 
соняшнику

n Дуже швидка вологовіддача

19-23

165-185

50

45

55

50

53-55%

НОВИЙ
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Висота  
рослин, см

Діаметр 
кошика, см

Толерантний до посухи

Швидке висихання 
кошиків при дозріванні

Група стиглостіt

Агрономічні властивостіt

Властивості Рекомендована густота на момент збирання i Вміст олії

Потенціал  
урожайності

Насіння, т/га

   

  

  

 

БІЛОБА КЛП
< Середньоранній гібрид для вирощування за системою Clearfield® Plus
< Придатний до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах

Середньоранній

Стійкий до вилягання 
та зламу кошика

Понад 6

Зона достатнього зволоження, тис./га

Зона недостатнього зволоження, тис./га

n Гібрид стійкий до вовчка раси А-Е
n Стійкість до осипання насіння
n Висока стійкість до фомозу, фомопсису, іржі 

чорної, сірої та білої гнилі, вертицильозного 
в’янення соняшнику

n Швидка вологовіддача

20-25

160-200

50

45

55

50

53-55%

45

Висота  
рослин, см

Діаметр 
кошика, см

Стійкий до вилягання

Толерантний до посухи

Швидке висихання 
кошиків при дозріванні

Група стиглостіt

Агрономічні властивостіt

Властивості Рекомендована густота на момент збирання i Вміст олії

Потенціал  
урожайності

Насіння, т/га

n   
n

  
n

n

n

n

  

 

Зона достатнього зволоження, тис./га

55 60

Зона недостатнього зволоження, тис./га

45 55

Понад 5

КВС АСЕР КЛ
< Високопродуктивний гібрид для вирощування за системою Clearfield®
< Придатний до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах

Середньоранній

Рослини висотою 160-180 см
Діаметр кошика 17-21 см
Вміст олії – до 50-52%
Гібрид стійкий до нових рас 
несправжньої борошнистої роси
Висока стійкість до фомопсису та 
фомозу
Стійкий до вовчка рас А-Е

17-21

160-180

50 %

НОВИЙ
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ПРЕДСТАВНИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ ПРЕДСТАВНИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ

Менеджер по роботі 
з ключовими клієнтами
Золотар Юрій  
Васильович
(050) 335-86-00
yuriy.zolotar@kws.com

Менеджер по роботі 
з ключовими клієнтами
Іщенко Микола  
Миколайович
(050) 313-86-96
mykola.ishchenko@kws.com

Менеджер по роботі 
з ключовими клієнтами
Деркач Олексій 
Володимирович
(050) 449-18-08
oleksiy.derkach@kws.com

Менеджер регіону 
Захід

Олігорський Андрій  
Миколайович
(095) 280-20-95
andriy.oligorskyi@kws.com

Менеджер по роботі 
з ключовими клієнтами
Пушкар Олександр 
Володимирович
(050) 364-62-23
oleksandr.pushkar@kws.com

Торговий представник  
в Хмельницькій та 
Чернівецькій областях
Гафіч Діана 
Володимирівна
(050) 313-20-94
Diana.Hafich@kws.com

Торговий представник  
в Тернопільській області

Мирончук Сергій 
Олександрович
(050) 367-79-57
serhii.myronchuk@kws.com

Торговий представник 
в Вінницькій області

Фалатюк Юрій 
Леонідович
(050) 317-63-52 
yurii.falatiuk@kws.com

Торговий представник
в Вінницькій області

Скакун Михайло 
Васильович
(050) 353-08-45
Mykhaylo.Skakun@kws.com

Торговий представник 
в Рівненській, Волинській 
та Львівській областях

Черевко Віктор 
Анатолійович
(050) 415-84-41
victor.cherevko@kws.com

Агроном-консультант 
в Волинській, Рівненській 
та Тернопільській областях
Радчук Анатолій 
Васильович
(050) 386-79-30
anatolii.radchuk@kws.com

Торговий представник 
в Житомирській області

Павліченко Костянтин 
Васильович
(050) 461-18-90
kostiant.pavlichenko@kws.com

Торговий представник 
в Хмельницькій області

Щербина Вадим 
Володимирович
(066) 800-31-44
vadym.shcherbyna@kws.com

Агроном-консультант 
в Житомирській, 
Вінницькій та 
Хмельницькій областях
Мазуренко Олександр 
Васильович
(050) 384-74-42
oleksandr.mazurenko@kws.com

Торговий представник в 
Миколаївській, Одеській 
та Херсонській областях
Войтович Олексій 
Миколайович
(066) 321-18-17
оleksii.Voitovych@kws.com

Торговий представник 
в Кіровоградській області

Коваль Юлія 
Анатоліївна
(050) 778-28-79
yulia.koval@kws.com

Агроном-консультант 
в Київській, Черкаській та 
Кіровоградській областях
Лога Олег
Віталійович
(050) 495-83-97
oleg.loga@kws.com

Торговий представник 
в Черкаській області

Гріщенко Олександр 
Миколайович
(050) 461-18-51 
oleksandr.grischenko@kws.com

Менеджер регіону 
Центр

Пшець Наталія 
Василівна
(050) 443-73-77
Nataliia.Pshets@kws.com

Торговий представник 
в Київській області

Ковальчук Дмитро 
Петрович
(095) 272-61-05
dmytro.kovalchuk@kws.com
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Торговий представник 
в Сумській області

Кисильчук Андрій 
Миколайович
(050) 372-53-12
andrii.kysylchuk@kws.com

Менеджер регіону 
Схід

Баранов Дмитро 
Миколайович
(050) 499-84-59 
dmytro.baranov@kws.com

Торговий представник 
в Полтавській області

Удовиченко Богдан 
Русланович
(099) 750-10-07
bohdan.udovychenko@kws.com

Торговий представник 
в Полтавській області

Підлісний Юрій 
Анатолійович
(050) 445-98-06
yuriy.pidlisnyi@kws.com

Агроном-консультант 
в Полтавській та 
Харківській областях
Ванжула Дмитро 
Валентинович
(050) 384-74-05
dmytro.vanzhula@kws.com

Торговий представник 
в Чернігівській області

Степчук Костянтин 
Миколайович
(050) 392-01-38
kostiantyn.stepchuk@kws.com

Агроном-консультант  
в Сумській та 
Чернігівській областях

Шульга Андрій 
Миколайович
(066) 261-64-68
andrii.shulga@kws.com

Агроном-консультант  
в Харківській, 
Дніпропетровській та 
Запорізькій областях
Сокрута Іван 
Анатолійович
(099) 440-38-86
ivan.sokruta@kws.com

Торговий представник  
в Харківській області

Азаров Роман 
Вікторович
(050) 389-17-98
roman.azarov@kws.com

Торговий представник  
в Дніпропетровській та 
Запорізькій областях
Дяченко Тетяна 
Анатоліївна
(095) 285-28-25 
tetiana.diachenko@kws.com

ДЛЯ НОТАТОК



Ваш побут.
Ваша спільнота.
Наша єдність.

#independentlikeyou

Пошук партнерів. Відчуття близькості. Ви створюєте велику 
цінність для себе та своєї родини. А ми поважаємо справу 
всього вашого життя. Укладіть з нами надійне партнерство, 
що базується на довгостроковій співпраці.



ТОВ «КВС-УКРАЇНА»
01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19
Тел.:   044 586 52 14
Факс: 044 586 52 13
e-mail: ukraine@kws.com
www.kws.ua


