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Історія KWS CEREALS
Компанія Lochow-Petkus була заснована в 1926 році. За ці роки компанія стала 
відомим брендом у галузі селекції і насінництва зернових культур.

У 1968 році компанія KWS придбала основний пакет акцій компанії Lochow-Petkus, 
а в 2008 році відбулося повне злиття брендів. З 1-го лютого 2014 року компанія 
називається KWS Cereals. На даний час зернові культури на українському ринку 
представлені під брендом KWS.

Коротко про KWS Cereals:

� Площа селекційних ділянок – 500 га;
� Близько 2 000 га під розплідниками розмноження – виробництво елітного та 

суперелітного насіння;
� Власні потужності з доробки та виробництва насіння – близько 54 000 тонн;
� 7 насіннєвих заводів;
� Загальна площа розсадників розмноження: близько 93 000 га зернових на 

всіх ринках, в тому числі і в Україні;
� Щороку в 35 країнах світу реалізується близько 450 000 тонн насіння.

Товарообіг KWS Cereals: 111,7 млн. €.

Кількість персоналу: більше 400 співробітників.

Бюджет на досліди: 15% від обороту.
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Використання

Хлібопекарський 
напрям

Вирощування
на корм ВРХ

Вирощування
на корм свиням

Пивоварний 
напрям

Жито

Висота рослин Маса 1000 
насінин

Достигання Колосіння Стійкість 
до посухи

Зимостійкість Стійкість 
до осипання

Стійкість 
до вилягання

Пшениця

Висота рослин Щільність
колосу 

Число зерен 
в колосі

Маса 1000 
насінин

Достигання

Колосіння Стійкість 
до посухи

Зимостійкість Стійкість 
до осипання

Стійкість 
до вилягання

Ячмінь

Висота рослин Щільність колосу Число зерен 
в колосі

Маса 1000 
насінин

Достигання

Колосіння Стійкість 
до посухи

Стійкість 
до осипання

Стійкість 
до вилягання

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ
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Насіння гібридного жита вирощується на території України під чітким контролем 
українських та іноземних спеціалістів KWS.

Доробка насіння проходить на сучасному, високотехнологічному насіннєвому 
заводі.

Базовий протруйник для насіння жита селекції KWS – препарат Кінто® Дуо 
(тритіконазол, 20 г/л + прохлораз, 60 г/л ), від компанії BASF.

Також за бажанням клієнта є можливість протруєння препаратом Селест Топ 
(флудиоксоніл 25 г/л; дифеноконазол 25 г/л; тіаметоксам 262,5 г/л) від компанії 
Syngenta.

Жито пакується як у паперові мішки, так і в біг-беги.

1 мішок = 1 п. о. = 1 000 000 схожих насінин

Виробництво насіння 
гібридного жита в Україні

2 п. о. = 1 га

Кінто® Дуо – бренд компанії BASF:

Переваги гібридів з технологією PollenPlus®:

� висока стійкість до ураження ріжками
� більша продуктивність
� висока якість зерна
� відмінний корм для свиней та ВРХ

Як працює система PollenPlus®?
Гібриди з технологією PollenPlus® утворюють велику кількість пилку, завдяки якому 
рослина швидко запилюється і збудник захворювання не встигає її заразити.

Технологія захисту жита 
PollenPlus®

Житній колос, уражений ріжками Склероції ріжок в зерні жита
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ГІБРИДНЕ 
ОЗИМЕ ЖИТО
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� Гібрид інтенсивного типу використання для різних 
агрофонів. За роки випробування максимальна 
врожайність була отримана Вінницькою дослідною 
станцією – 102,9 ц/га

� Середньорослий гібрид з надзвичайно міцною 
соломиною

� Висока стійкість до борошнистої роси, кориневих 
гнилей та септоріозу

� Добра посухостійкість, що дає можливість вирощувати 
гібрид в Південних регіонах України

� Формує зерно з високими хлібопекарськими 
показниками (1 клас)

� Топ продаж в Польщі і Німеччині в 2012 році

БРАЗЕТТО
Гібридне озиме жито

Стійкість до хвороб* 

низька                 висока

Ріжки

Снігова пліснява

Ринхоспоріоз

Бура іржа

Борошниста роса

Показники якості*

низька                    висока

Число падіння
високе

Вміст білку
низький

Амілограмма 
в’язкості висока

Температура 
клейстеризації вища середньої

Профіль гібриду*

Висота 
рослин

130 см

Маса 1000 
насінин висока

Достигання
середньпізнє

Колосіння
середньпізнє

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Зимостійкісті

Осипання

Вилягання

Результати випробувань у 2015 році, ц/га** 

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-Україна»
 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-УКРАЇНА»

Результати випробувань у 2016 році, ц/га** 

ТОВ «Волинь Агро»
Волинська обл.

66,6

ФГ «Золотий Колос»
Вінницька обл.

76,0

ТОВ «Лугини Агро»
Житомирська обл.

54,6

ПрАТ «Чернігівськак
племпідприємство» 
Чернігівська обл.

54,0

ФГ «Віталія»
Сумська обл.

55,0

ПОСП «Гарант»
Харківська обл.

59,3

ТзОВ «СП Славіом»
Рівненська обл.

83,0

ТзОВ «Фаворит-Агро»
Рівненська обл.

64,8

ТОВ «Поліський Край»
Житомирська обл.

71,6
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� Високий потенціал врожайності. За роки впробування 
гібрид Гуттіно мав перевагу над стандартом на 25%

� Низькорослий гібрид. Висота рослин 110-115 см, що 
дає можливість не використовувати регулятори росту

� Висока морозостійкість в порівнянні з кращими 
сортами тритікале

� Висока компенсаційна здатність за рахунок 
інтенсивного відростання

� Формує довгий наповнений колос. Вага колосу 1,5-2,0 г
� Стабільно високе число падіння

ГУТТІНО
Гібридне озиме жито

Стійкість до хвороб* 

низька                 висока

Ріжки

Снігова пліснява

Ринхоспоріоз

Бура іржа

Борошниста роса

Показники якості*

низька                    висока

Число падіння
високе

Вміст білку
низький

Амілограмма 
в’язкості дуже висока

Температура 
клейстеризації висока

Профіль гібриду*

Висота 
рослин

110 см

Маса 1000 
насінин середня

Достигання
середньпізнє

Колосіння
середньпізнє

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Зимостійкісті

Осипання

Вилягання

Результати випробувань у 2015 році, ц/га** 

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-Україна»
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 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-УКРАЇНА»

Результати випробувань у 2016 році, ц/га** 

ТзОВ «Фаворит-Агро»
Рівненська обл.

71,3

ФГ «Золотий Колос»
Вінницька обл.

72,9

ТОВ «Лугини Агро»
Житомирська обл.

57,6

ТОВ «Поліський Край»
Житомирська обл. 

69,0

ДП «Левона-С»
Чернігівська обл.

53,3

ПрАТ «Чернігівське
племпідприємство»
Чернігівська обл.

50,0

ПОСП «Гарант»
Харківська обл.

53,2

ТзОВ «СП Славіом»
Рівненська обл.

88,0

ТОВ «Волинь Агро»
Волинська обл.

74,8



� Середньостиглий гібрид (260 днів)
� Високий потенціал врожайності. За роки випробування 

в зоні Полісся гібрид Палаццо мав перевагу над 
стандартом на 30%

� Високий потенціал прибутковості
� Оптимально підходить для ґрунтів з низьким рівнем 

родючості
� Стійкий до вилягання. Ідеальний для вирощування в 

умовах надмірного зволоження
� Відмінна сировина для приготування кормів для свиней 

і великої рогатої худоби

ПАЛАЦЦО
Гібридне озиме жито

Стійкість до хвороб* 

низька                 висока

Ріжки

Снігова пліснява

Ринхоспоріоз

Бура іржа

Борошниста роса

Показники якості*

низька                    висока

Число падіння
високе

Вміст білку
низький

Амілограмма 
в’язкості дуже висока

Температура 
клейстеризації висока

Профіль гібриду*

Висота 
рослин

130 см

Маса 1000 
насінин середня

Достигання
середньпізнє

Колосіння
середньпізнє

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Зимостійкісті

Осипання

Вилягання

Результати випробувань у 2015 році, ц/га** 

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-Україна»
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 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-УКРАЇНА»

Результати випробувань у 2016 році, ц/га** 

ТОВ «Волинь Агро»
Волинська обл.

61,2

ФГ «Золотий Колос»
Вінницька обл.

69,9

ТОВ «Лугини Агро»
Житомирська обл.

61,2

ДП «Левона-С»
Чернігівська обл.

50,0

ПОСП «Гарант»
Харківська обл.

56,4

ТзОВ «СП Славіом»
Рівненська обл.

85,0

ТзОВ «Фаворит-Агро»
Рівненська обл.

63,8

ТОВ «Поліський Край»
Житомирська обл.

55,7



� Чудовий потенціал врожайності
� Гібрид інтенсивного типу вирощування
� Стійкість до вилягання
� Високий коефіцієнт кущення. Висока густота 

стеблостою дає можливість зменшити норму висіву 
жита до 1,8-2,0 млн. схожих насінин на 1 гектар

� Стійкість до основних листкових хвороб
� Високі якісні показники:

� натура, г/л > 700;
� число падіння, сек. > 230

ПІКАССО
Гібридне озиме жито

Стійкість до хвороб* 

низька                 висока

Снігова пліснява

Ринхоспоріоз

Бура іржа

Борошниста роса

Показники якості*

низька                    висока

Число падіння
високе

Вміст білку
низький

Амілограмма 
в’язкості дуже висока

Температура 
клейстеризації висока

Профіль гібриду*

Висота 
рослин

120 см

Маса 1000 
насінин середня

Достигання
середньпізнє

Колосіння
середньпізнє

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Зимостійкісті

Осипання

Вилягання

Результати випробувань у 2015 році, т/га** 

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-Україна»
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 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-УКРАЇНА»

Результати випробувань у 2016 році, ц/га** 

ТОВ «Лугини Агро»
Житомирська обл.

52,0
ТзОВ «Фаворит-Агро»
Рівненська обл.

75,2
ДП «Левона-С»
Чернігівська обл.

51,2

ПОСП «Гарант»
Харківська обл.

65,0
ТзОВ «СП Славіом»
Рівненська обл.

86,0

ТОВ «Волинь Агро»
Волинська обл.

80,6

ФГ «Золотий Колос»
Вінницька обл.

79,3
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NEL (Чиста енергія 
лактації), МДж/кг СР

6,0-6,5 4,7-5,2 5,5-6,4

СР, % г/кг 334 894 295

Сирий протеїн, г/кг 75 184 176

Цукри, г/кг 12 — 140

НДК, г/кг 447 497 611

Перетравність 
НДК, % 54 39 63

Перетравної 
НДК, г/кг 242 194 380
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Суха речовина 216 —

NEL (МДж) 1,5 6,8

Обмінна енергія (МДж) 2,0 11,0

Перетравність органічної 
речовини, %

— 77,2

Загальний сирий протеїн — 179

NDF перетравна (%NDF) — 72,9

Таблиця 2. Результати аналізу поживності 
житнього силосу, отримані лабораторією BLGG
(ФГ ім. Івана Франка, с. Губин Перший, Волинська обл.)

Таблиця 1. Порівнювана поживність різних 
видів об’ємних кормів

Посів

5-15
вересня

Фаза скошування - 
BBCH 39-47 (до виходу 
колоса), кінець квітня-
початок травня

Висота зрізу - 8-10 
см (потрібно уникати 
забруднення)

Обов’язкове плющення 
та розкидання покосу

Мін. СР 30% (25-30 % з 
добавкими та швидкою 
закладкою)

Попередник
горох,

ріпак озимий,
кукурудза
на силос

 

Підживлення
по мерзлоталому

грунті  

70-80
кг в д.р. N

Під основний
обробіток
внесення  

35-40
т/га

гною

Норма висіву 

2,0-2,3
п.о

Підв’ялювання 
максимум

72
години

Житній 
силос (ранній 

укос) – взаємодія 
рослинництва, 

цілісності та 
технології 

годівлі

1

10

9

8

7

6

2

3

4

5

Гібридне жито KWS –
якісний сінаж та силос
< Врожайність сінажу при 30% СР – 20 т/га
< NEL 6,0-6,5 МДж/кг
< Вміст протеїну – 17-18%
< Енергія – за рахунок високоперетравної НДК
< Зниження кислотного навантаження на рубець
< Високий рівень синтезу мікробного протеїну – за рахунок легких цукрів
< Відмінний показник енергії для високопродуктивних / новотільних корів
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Гібридне озиме жито

Найкращий гібрид для вирощування на силос
Високий врожай зеленої маси (45-50 т/га)
Високий вміст сухої речовини (30-35%)
Висока зимостійкість
Ідеально підходить для всіх типів грунтів
Показує хороші результати в посушливих умовах
Широкі строки сівби

Стійкість до хвороб* 

низька                 висока

Снігова пліснява

Ринхоспоріоз

Ріжки

Бура іржа

Борошниста роса

Показники якості*

низька                    висока

Число падіння
високе

Вміст білку
низький

Амілограмма 
в’язкості дуже висока

Температура 
клейстеризації висока

Профіль гібриду*

Висота 
рослин

130 см

Маса 1000 
насінин середня

Достигання
середньпізнє

Колосіння
середньпізнє

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Зимостійкісті

Осипання

Вилягання

Результати випробувань КВС Лохов ГмбХ 
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120

125

130

135

140

145

150

155

Урожайність сухої речовини , ц/га*
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Запланований 
врожай 50 ц/га

Запланований 
врожай >70 ц/га

Кількість колосків/м2 450-550 550-650

Час посіву та 
норма висіву 
схожих 
зерен/м2

Глибина посіву гібридного жита складає 2 см, max 3 см!

01.09-20.09 180-200 зерен/м2

20.09-05.10 200-220 зерен/м2

 итаксупод ен ,имитсич ивісоп итамирТидицібреГ
появи вівсюга, при сильній засміченості 
рекомендується обробка восени в фазі 

ВВСН 11/12

Внесення добрив: враховувати 
попередник

Р
2
О

5
Внесення:
під основний 
обробіток ґрунту 
(восени)

50 кг 75 кг

К
2

гк 071гк 021О

гк 82гк 02OgM

Внесення N 1. Внесення: 
початок вегетації

60-45 кг N/га 80 кг N/га

2. Внесення: 
початок виходу в 
трубку ВВСН 31

30-45 кг N/га 50 кг N/га

аг/N гк 031аг/N гк 09N огоьсВ

Регулятор 
росту

Кінець кущення 
ВВСН 29/30

ССС
720

 1,0 л/га ССС
720

 1,5 л/га

ВВСН 32 або 
ВВСН 32-39 – 
Терпал 1-1,5 л/га

800 продуктивних 
стебел на м2 Моддус 

0,4-0,6 л/га

Фунгіциди а) ВВСН 39/59 
(за однієї обробки)
б) ВВСН 32* + 
ВВСН 39/59 
(при двох обробках)

Одна (дві) обробки препаратами, що містить 
азол (азольна група) – наприклад: Фалькон, 

Фолікур, Рекс® Дуо, Капало®, Абакус®

модициткесні укборбо ан угаву итунревЗидициткеснІ

* в разі сприятливих умов для розвитку бурої листової іржі (Puccinia recondita)
** детальну схему захисту дивіться на наступній сторінці

Технологія вирощування жита 
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1. Що таке гібридне жито? 
Всі культивари озимого жита представлені двома типами: популяційні сорти та 
гібриди. Гібрид – це рослина, отримана в результаті схрещування двох різних 
батьківських форм. Гібриди F1 – це гібриди з ефектом гетерозису. Вони виходять при 
схрещуванні спеціально підібраних вихідних батьківських форм, в потомстві яких 
проявляється ефект підвищення життєвої сили – гетерозис. Насіння F1 – продукт 
схрещування матеріалу з вихідних компонентів. 

Популяційний сорт знаходиться в генетичній рівновазі. Всі етапи розмноження 
ідентичні по морфології та фенотипу і не відрізняються один від одного.

2. Переваги гібридного жита? 
Основними перевагами гібридного жита над популяційним є: а) підвищена врожайність 
за рахунок ефекту гетерозису (мінімум на 20% в порівнянні з популяційними сортами); 
б) вищий коефіцієнт кущення, що дозволяє зменшити норму висіву до 2 млн. схожих 
насінин  на га; в) вищі якісні показники (такі, як число падіння та натура); г) можливість 
використання в годівлі свиней та ВРХ.

3. Що таке посівна одиниця? 
Очищений, відкалібрований, протруєний, запакований та готовий до використання 
посівний матеріал, який складається з одного мільйона схожих насінин. Насіння 
гібридного жита KWS може бути запаковане в паперовий мішок (1 п.о.) або в біг-
беги (25 п.о.).

4. Норма висіву та строки посіву гібридного жита? 
Гібридне жито має високий коефіцієнт кущення, тому норма висіву його становить 
2 млн.  схожих насінин на га, тобто 2 посівні одиниці. Оптимальний строк посіву – 
05-15 вересня, пізній посів – до 05 жовтня. При цьому норму висіву потрібно збільшити 
до 2,2 млн. сх. насінин на га.

5. Чому гібридне жито має низьку норму висіву? 
За рахунок ефекту гетерозису гібридне жито має підвищений коефіцієнт кущення, що 
дає змогу зменшити норму висіву до 2 млн. схожих насінин на га, і, при оптимальних 
погодних умовах, забезпечити отримання 550-650 продуктивних колосків на м2.

6. Чи можна сіяти F2? 
Вирощування F2 не ефективне та не є економічно вигідним. За рахунок зниження 
ефекту гетерозису можливе падіння урожайності від 10 до 50% в порівнянні з F1 та 
зниження стійкості до хвороб, зокрема до ріжок (Claviceps purpurea).

Список основних питань 
та відповідей на них 
по гібридному озимому житу

7. Що таке система PollenPlus®? 
Це розроблена та запатентована компанією KWS система захисту жита від ріжок 
(Claviceps purpurea) за рахунок підвищеної пилкоутворюючої здатності гібридів.

8. Чи можна сіяти жито після жита (монокультура)? 
Вирощувати жито після жита не рекомендовано по фітосанітарним причинам, тому 
що це призводить до зниження врожаю. Але у випадку, коли жито вирощується у 
монокультурі (2-3 роки не більше), то варто проводити відвальну оранку при обробітку 
ґрунту (заробка склероцій ріжок в ґрунт та боротьба з падалицею). 

9. Де вирощується насіння гібридного жита? 
Батьківські компоненти вирощуються в Італії під пильним наглядом селекціонерів. 
Помірний клімат Італії та незначна насиченість житом (можливість просторової 
ізоляції) – є гарними умовами для ведення первинного насінництва. Насіння F1 
безпосередньо вирощується та доробляється в Україні. Всі етапи вирощування та 
доробки насіння контролюються іноземними та українськими спеціалістами.  

10. Чи можна вирощувати гібридне жито на піщаних ґрунтах? 
Гібридне жито – культура, яка придатна для вирощування на піщаних ґрунтах. Це 
обумовлене тим, що рослини жита потребують менше азоту (2 кг азоту для утворення 
1 ц зерна та соломи) в порівнянні з іншими зерновими культурами. Також жито має 
добре розвинену кореневу систему, яка має фізіологічно активні виділення, що 
дозволяють краще засвоювати поживні речовини з ґрунту (зокрема важкодоступні 
форми фосфору).

11. Оптимальне значення рH. Чи можна сіяти жито на 
кислих ґрунтах? 
Для жита оптимальний рівень рН – 6,0-6,5. Проте жито добре росте і на сильно кислих 
ґрунтах (рН 4,5-5,5).

12. Чи можна гібридне жито використовувати в годівлі? 
Так, можна. Нові гібриди жита мають гарну кормову цінність (білок 8,5-11%) та 
знижений вміст некрохмалистих полісахаридів (пентозани), що дозволяє додавати до 
раціону свиней до 40% зерна жита та до 20% у раціон ВРХ.

13. Чи придатне гібридне жито для хлібопечення? 
За рахунок стабільно високих якісних показників (число падіння ˃ 230 сек., натура ˃ 700 г/л) 
гібридне жито гарно підходить для хлібопечення.

14. Гібридне жито – це ГМО продукт? 
Ні. Гібриди жита KWS створені за допомогою традиційних методів селекції без 
використання генної інженерії. 

15. Чи придатне гібридне жито для вирощування в 
посушливих умовах? 
Жито має на 30% нижче водоспоживання в порівнянні з іншими зерновими культурами, 
що дає змогу вирощувати його в більш посушливих погодних умовах.
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� Високоврожайний сорт
� Сорт інтенсивного типу вирощування
� Різновид лютесценс
� Висока продуктивна кущистість, що дає можливість 

зменшити норму висіву до 3,0-3,5 млн. схожих 
насінин

� Сорт відноситься до класу А, що відповідає 
українському класу цінної пшениці

КУБУС
Озима пшениця

Стійкість до хвороб та шкідників* 

низька                 висока

Бура іржа

Борошниста роса

Кореневі гнилі

Клоп-черепашка

Профіль сорту*

Висота 
рослин

85 см

Щільність 
колосу середня

Маса 1000 
насінин висока

Достигання
середньостиглий

Колосіння
раннє

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Зимостійкісті

Осипання

Вилягання

Результати випробувань у 2015 році, ц/га**

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-Україна»

30 31

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-УКРАЇНА»

Результати випробувань у 2016 році, ц/га** 

ФГ «Агро-Дар»
Вінницька обл.

77,6

ПАП «Агропродсервіс»
Тернопільська обл.

107,0

ФГ «Флоря»
Кіровоградська обл.

79,9

ПОСП «Гарант»
Харківська обл.

60,0

ТОВ «Поліський край»
Житомирська обл.

65,9

ФГ «АФ Базис»
Черкаська обл.

74,0

ТзОВ «СП Славіом»
Рівненська обл.

80,0
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ОЗИМИЙ 
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�

 

Дворядний озимий ячмінь
�

 

Високоврожайний сорт. На рівні шестирядних ячменів
�

 

 Висока стійкість до вірусу жовтої мозаїки
� Добре кущиться за пізніх сходів восени і ранньою 

весною

ВІНТМАЛЬТ
Озимий ячмінь

Стійкість до хвороб*

низька                 висока

Бура іржа

Борошниста роса

Гельмінтоспоріоз

Сажка

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Осипання

Вилягання

Показники якості*

низька                    висока

Вміст білку
дуже низький

Крупність зерна
висока

Натура зерна
висока

Екстрактивність 
солоду дуже висока

Число Хартонга
дуже високе

Фріабільність
висока

Кінцева ступінь 
зброжування висока

В’язкість
дуже низька

Профіль сорту*

Висота 
рослин

75 см

Щільність 
колосу середня

Число зерен 
в колосі середнє

Маса 1000 
насінин вища середньої

Достигання
середньпізнє

Колосіння
середньпізнє

Результати випробувань у 2015 році, ц/га** 

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-Україна»

36 37

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-УКРАЇНА»

Результати випробувань у 2016 році, ц/га** 

ТзОВ «СП Славіом»
Рівненська обл.

75,0

ФГ «Золотий Колос»
Вінницька обл.

63,0

ПАП «Агропродсервіс»
Тернопільська обл.

64,0

ТОВ «Бучачхлібпром»
Тернопільська обл.

61,4

ПОСП «Гарант»
Харківська обл.

54,4

davydiuk
Лінія

davydiuk
Лінія

davydiuk
Клейка примітка
поміняти місцями. спочатку свинка потім пиво
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ЯРА ПШЕНИЦЯ
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� Високий потенціал врожайності
� Високий вміст білку та вихід борошна
� Хлібопекарський клас Е, відповідає українському класу 

сильної пшениці
� Висока стійкість до фузаріозу
� Може використовуватися як поліпшувач борошна

КВС ШІРОККО
Яра пшениця

Стійкість до хвороб та шкідників* 

низька                 висока

Бура іржа

Борошниста роса

Кореневі гнилі

Клоп-черепашка

Фузаріоз

Показники якості*

низька                    висока

Число падіння
високе

Крупність зерна
висока

Натура зерна
висока

Вміст сирого білку
дуже високий

Об’ємний вихід 
борошна дуже високий

Профіль сорту*

Висота 
рослин

65 см

Число зерен 
в колосі низьке

Маса 1000 
насінин дуже висока

Достигання
середньпізнє

Колосіння
раннє

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Осипання

Вилягання

Результати випробувань у 2015 році, ц/га**

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-Україна»
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 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-УКРАЇНА»

Результати випробувань у 2016 році, ц/га** 

ТзОВ «СП Славіом»
Рівненська обл.

64,0

АФ «Перспектива ОКА»
Дніпропетровська обл.

83,8
ТОВ «Ратнівський аграрій»
Волинська обл.

52,0



� Поєднує в собі високу врожайність та стабільну якість 
зерна

� Висока стійкість до вилягання
� Висока стійкість до борошнистої роси, септоріозу та 

фузаріозу колоса

КВС КОЛЛАДА
Яра пшениця

Стійкість до хвороб та шкідників* 

низька                 висока

Бура іржа

Борошниста роса

Кореневі гнилі

Клоп-черепашка

Фузаріоз

Показники якості*

низька                    висока

Число падіння
високе

Крупність зерна
висока

Натура зерна
висока

Вміст сирого білку
високий

Об’ємний вихід 
борошна високий

Профіль сорту*

Висота 
рослин

79 см

Число зерен 
в колосі низьке

Маса 1000 
насінин висока

Достигання
середньпізнє

Колосіння
середньпізнє

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Осипання

Вилягання

Результати випробувань у 2015 році, ц/га*

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-УКРАЇНА»
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� Високоврожайний сорт ярої пшениці
� Гарні хлібопекарські властивості
� Пшениця 1-2 класу за якістю зерна
� Сорт стійкий до вилягання

КВС АКВІЛОН
Яра пшениця

Показники якості*

низька                    висока

Число падіння
високе

Вміст білку
дуже висовий

Натура зерна
висока

Об’ємний вихід 
борошна дуже високий

Результати випробувань у 2015 році, ц/га*

 *дані отримані під час державного сортовипробування               

Профіль сорту*

Висота 
рослин

66 см

Маса 1000 
насінин висока

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Осипання

Вилягання

Стійкість до хвороб та шкідників* 

низька                 висока

Бура іржа

Борошниста роса

Кореневі гнилі

Клоп-черепашка

Фузаріоз
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ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

50 51



� Високі якісні показники для виготовлення комбікормів
� Високий потенціал врожайності
� Низькорослий сорт, висока стійкість до вилягання
� Висока стійкість до хвороб забезпечує мінімальні 

затрати на ЗЗР
� Не вимогливий до попередників та ґрунтів

КВС АЛІСІАНА
Ярий ячмінь

Результати випробувань у 2015 році, ц/га** 

Стійкість до хвороб*

низька                 висока

Бура іржа

Борошниста роса

Кореневі гнилі

Фузаріоз

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Осипання

Вилягання

Показники якості*

низька                    висока

Вміст білку
дуже низький

Крупність зерна
висока

Натура зерна
вища середньої

Екстрактивність 
солоду висока

Число Хартонга
дуже високе

Фріабільність
дуже висока

Кінцева ступінь 
зброжування висока

В’язкість
дуже низька

Профіль сорту*

Висота 
рослин

60 см

Щільність 
колосу вища середньої

Число зерен 
в колосі вище середнього

Маса 1000 
насінин висока

Достигання
середньпізнє

Колосіння
середньпізнє

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-Україна»
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 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-УКРАЇНА»

Результати випробувань у 2016 році, ц/га** 

ТОВ «Еліта»
Київська обл.

67,2

ПОСП «Гарант»
Харківська обл.

50,3

ТОВ «Промінь АА»
Черкаська обл.

52,0

АФ «Перспектива ОКА»
Дніпропетровська обл.

72,5

ТОВ «Маяк»
Хмельницька обл.

77,8

ТзОВ «СП Славіом»
Рівненська обл.

68,0

ТОВ «СГП Городище»
Волинська обл.

52,0



� Ярий високоврожайний сорт фуражного 
(продовольчого) напрямку

� Має високий, стабільний потенціал врожайності
� Швидкий ріст на ранніх етапах розвитку
� Гарні агрономічні та білогічні особливості: простий у 

вирощуванні
� Добре збалансовані стійкості до ураження 

борошнистою росою, карликовою іржею та 
ринхоспоріозом

� Дуже добре сортується

НАТАСІЯ
Ярий ячмінь

Стійкість до хвороб*

низька                 висока

Ринхоспоріоз

Борошниста роса

Карликова іржа

Сажка

Агрономічні характеристики* 
Стійкість до:

низька                    висока

Посухи

Осипання

Вилягання

Показники якості*

низька                    висока

Вміст білку
дуже низький

Крупність зерна
висока

Натура зерна
вища середньої

Вирівняність
висока

Профіль сорту*

Висота 
рослин

60 см

Число зерен 
в колосі вище середньої

Маса 1000 
насінин висока

Колосіння
середнє

 *дані отримані під час державного сортовипробування               ** результати врожаності демо-посівів компанії «КВС-УКРАЇНА»

Результати випробувань у 2015 році, ц/га**
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Для нотаток Для нотаток
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ТОВ «КВС-УКРАЇНА»

01042 Україна, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19
Тел.:   +38 044 586 52 14
Факс: +38 044 586 52 13
e-mail: ukraine@kws.com
www.kws.ua

Директор відділу зернових 
культур

Станько 
Євген Іванович +38 050 448 65 20

Продакт-менеджер із зернових 
культур

Давидюк 
Ігор Миколайович +38 095 272 26 72

Торговий представник Західна 
Україна

Гриневич  
Святослав Степанович +38 095 272 26 78

Менеджер з виробництва 
насіння

Акуленко 
Юрій Володимирович +38 050 315 10 83

Торговий представник 
Чернігівська та Сумська області

Круподеря 
Руслан Вікторович +38 050 314 58 79

Представники компанії




