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8 КАНЬЙОНС 230 ЗП Р Е 260-270 80-90 14 35-37 300-310 зерно дуже швидка 14 80-90 65-75

9 КВС 2323 260 ЗП Р НЕ 280-290 90-100 14-16 35-37 310-320 зерно дуже швидка 15 80-90 65-70

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

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

13 КІНЕСС 210
  

КП Р Е 260-270 85-95 14 33-36 310-320 зерно швидка 13 70-80 65-70

15 РОНАЛДІНІО 210
        

КП Р Е 270-290 100-110 14-16 33-34 320-330 зерно /
силос середня 14 /  

60-65 75-90 65-70

16 ЕМІЛІО 250
      

К Р Е 270-290 100-110 14 34-37 320-340 зерно /
силос середня 14 /  

60-65 80-95 65-70

17 БОГАТИР 290
    

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

 85 85-90 65-75

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

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

20 КАМАРІЛЛАС 320 З НР НЕ 300-310 100-120 14-16 34-37 330-340 зерно швидка 16 70-75 60-65

21 КАЙФУС 330 З НР НЕ 300-310 110-120 14-16 35-37 350-360 зерно швидка 16 70-80 60-65

22 КВС 6471 340 З Р Е 300-310 100-110 14-16 37-39 300-310 зерно швидка 17 75-85 60-70

23 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

24 КІНЕМАС 350 З НР П 310-320 110-120 14-16 37-38 360-370 зерно дуже швидка 17 70-80 60-65

25 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

К - кременистий
КП - кременисто-подібний
ЗП - зубоподібний
З - зубовий
Р - ремонтантний
НР - напівремонтантний
НЕ - напіверектоїдний
Е - еректоїдний 
П - проміжний

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Висота 
рослин, см

Висота 
прикріплення 
качанів, см

Для 
вирощування 
на силос

Кількість 
рядів зерен

Кількість 
зерен у ряді

Для 
виготовлення 
комбікормів

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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Перші гібриди лінійки  — 
КАНЬЙОНС ФАО 230, КВС 2323 ФАО 260 
та КВС 2370 ФАО 280 пройшли безліч 
випробувань в різних ґрунтово-кліматичних 
зонах країни та продемонстрували високу 
врожайність перед тим як потрапити 
у виробничі посіви. В 2017 році дані гібриди 
були висіяні в товарних посівах у всіх 
регіонах України. Найвищу врожайність 
гібрид КАНЬЙОНС ФАО 230 сформував в СГ 
ТзОВ "Славіом" Рівненської області — 
11,9* т/га. Даний гібрид відзначається 
гарною озерненістю качана, високою 
масою тисячі зерен та швидкою 
вологовіддачею. 

Гібрид КВС 2323 ФАО 260 відзначається 
високою холодостійкістю та швидким 
стартовим ростом, а також є придатним 
для ранніх строків сівби. Максимальний 
потенціал урожайності розкривається 
за інтенсивних технологій вирощування. 
Найвищу врожайність у виробничих 
посівах формував на рівні 12,0-12,3* т/га 
(ФГ "Агросім’я", Рівненська обл. — 12,0 т/га; 
ТОВ "Агропродсервіс Інвест", Тернопільська 
обл. — 12,3 т/га). 

КВС 2370 ФАО 280, який відзначається високим 
потенціалом та стабільністю, придатний 
для вирощування як за інтенсивною, так 
і за екстенсивною технологіями. Однією 
з ключових характеристик гібрида є швидка 
вологовіддача за рахунок зубового типу 
зерна та відкривання обгорток качана 
під час дозрівання. Найвищу врожайність 
в товарних посівах було досягнуто 
в ТОВ "Агро-Ормс", Хмельницька область — 
13,0* т/га. В ТОВ "Агропродсервіс Інвест", 
Тернопільська область, урожайність 
склала — 12,5* т/га.

В 2017 році лінійку  
поповнив ще один — гібрид 
КЕЛТІКУС ФАО 270, який відзначається ще 
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В 2016 році компанія “КВС-УКРАЇНА” 
презентувала нові унікальні гібриди кукурудзи 
лінійки , які придатні для 
вирощування в усіх регіонах країни. Селекціонери 
компанії довели, що один гібрид може поєднувати 
в собі всі бажані характеристики та задовольнити 
потреби будь-якого фермера. Вони відзначаються 
унікальним поєднанням раннього ФАО, швидкої 
вологовіддачі (зубовим типом зерна) та 
ремонтантності. *в перерахунку на базову вологість 14%
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швидшими темпами віддачі вологи 
та високою урожайністю. Гібрид 
рекомендований в першу чергу 
для інтенсивних технологій, хоча 
і володіє високою толерантністю до 
посухи. КЕЛТІКУС ФАО 270 пройшов 
широке випробування в демо-
посівах у всіх кліматичних зонах 
України. Середня урожайність в демо 
на Поліссі становила — 10,5* т/га. 
Найвища урожайність була досягнута 
в господарствах Чернігівської області, 
ТОВ "Бутенко" та ТОВ "Білорусь" — 
11,3* т/га. В Лісостепу середня 
урожайність становила 9,2* т/га, при 

цьому середня збиральна вологість 
була на рівні 18,9%. 

Результати урожайності демонструють 
високий клас гібридів, їхню 
універсальність та унікальність. Для 
досягнення максимальних показників 
урожайності потрібно дотримуватись 
рекомендацій вирощування, які 
надають агрономи-консультанти та 
торгові представники. 

Ми бажаємо вам отримувати високі 
прибутки з нашими гібридами за будь-
яких умов вирощування!

*в перерахунку на базову вологість 14%



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

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

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

80 8090 90Зона достатнього  
зволоження

Зона достатнього  
зволоження

65 6570 70Зона недостатнього  
зволоження

Зона недостатнього  
зволоження

КВС 2323 ФАО 260

< Гібрид зернового напрямку використання
< Дуже швидкі темпи росту на початку вегетації
< Гібрид інтенсивного типу

Тип зерна Вологовіддача

зубоподібний

15 т/га

дуже швидка

280-290 см

35-37

90-100 см

310-320 г

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

Потенціал 
урожайності

ремонтантний з напіверектоїдним 
типом листків

< розкриває максимальний потенціал 
за інтенсивної технології
< володіє високою холодостійкістю, 
придатний для ранніх строків сівби

98
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КЕЛТІКУС ФАО 270

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

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

< для інтенсивних та екстенсивних 
технологій
< формує крупне зерно

НОВИ
Й

КВС 2370 ФАО 280

< Високоврожайний 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

< 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

Потенціал 
урожайності

75 8085 90Зона достатнього  
зволоження

Зона достатнього  
зволоження

60 6070 65Зона недостатнього  
зволоження

Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га
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КІНЕСС ФАО 210

< Пластичний гібрид зернового напрямку використання
< Поєднує в собі стабільність та високу врожайність зерна
< Швидка вологовіддача

Тип зерна Вологовіддача

кременисто-
подібний

13 т/га

швидка

260-270 см

33-36

85-95 см

310-320 г

14

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< пластичний гібрид
< толерантний до посухи

70 80Зона достатнього  
зволоження

65 70Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га
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РОНАЛДІНІО ФАО 210

< Гібрид з високим потенціалом урожайності зерна та зеленої маси
< Холодостійкий із швидким стартовим ростом
< Високоремонтантний гібрид

Тип зерна Вологовіддача

14 т/га

середня

270-290 см

33-34

100-110 см

320-330 г

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< гібрид інтенсивного типу,  
який за достатнього 
вологозабезпечення може  
утворювати два качани на рослині

60-65 т/га

кременисто-
подібний

Потенціал 
урожайності

75 90Зона достатнього  
зволоження

65 70Зона недостатнього  
зволоження

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га



Вологовіддача

середня
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ЕМІЛІО ФАО 250

< Гібрид з високим потенціалом урожайності як зерна, так і зеленої маси
< Високоремонтантна, потужна, добре облиствлена рослина 
< Толерантний до холоду

Тип зерна

кременистий

14 т/га 60-65 т/га

270-290 см

34-37

100-110 см

14

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< гібрид інтенсивного типу
< високорослий, стійкий до вилягання

16

80 95Зона достатнього  
зволоження

65 70Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

320-340 г

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

< гібрид №1 по врожайності  
зеленої маси
< силосна маса хорошої якості 
завдяки високому вмісту  
крохмалю та сухих речовин

12 т/га 85 т/га

Вологовіддача

середня

Потенціал 
урожайності

85 90Зона достатнього  
зволоження

65 75Зона недостатнього  
зволоження

310-330 гРекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га
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КРАБАС ФАО 300

< Гібрид інтенсивного типу з високим потенціалом урожайності зерна
< Надзвичайно 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

< 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

КЕРБЕРОС ФАО 310

< Високоврожайний пластичний гібрид
< Крупне зерно з високою масою тисячі 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

< 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
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КАМАРІЛЛАС ФАО 320

< Високий потенціал урожайності зерна
< Володіє швидкою вологовіддачею
< Відзначається високою толерантністю до посухи

Тип зерна Вологовіддача

зубовий

16 т/га

швидка

300-310 см

34-37

100-120 см

330-340 г

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

напівремонтантний з напіверектоїдним 
типом листків

< придатний для вирощування в усіх 
грунтово-кліматичних зонах України

70 75Зона достатнього  
зволоження

60 65Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

КАЙФУС ФАО 330

< Найвища врожайність у своїй групі ФАО
< Адаптивний до різних грунтово-кліматичних умов
< Толерантний до посухи

16 т/га

300-310 см

35-37

110-120 см

350-360 г

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

напівремонтантний з напіверектоїдним 
типом листків

< формує стабільно високі врожаї  
за різних умов вирощування
< висока толерантність до посухи

Тип зерна Вологовіддача

зубовий швидка

Потенціал 
урожайності

70 80Зона достатнього  
зволоження

60 65Зона недостатнього  
зволоження

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га
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КВС 6471 ФАО 340

< Оптимальне поєднання ремонтантності, високої врожайності та швидкої 
вологовіддачі

< Потужна рослина з широкими еректоїдними листками
< Інтенсивний стартовий ріст

Тип зерна Вологовіддача

зубовий

17 т/га

швидка

300-310 см

37-39

100-110 см

300-310 г

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з еректоїдним типом 
листків

< рекомендований для інтенсивних 
технологій
< стійкий до вилягання
< швидко віддає вологу завдяки 
розкриванню качана в період дозрівання

75 85Зона достатнього  
зволоження

60 70Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

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

< гібрид пластичного типу
< 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
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КІНЕМАС ФАО 350

< Високоврожайний гібрид з крупним зерном
< Відзначається швидкою вологовіддачею
< Висока толерантність до посухи

Тип зерна Вологовіддача

зубовий

17 т/га

дуже швидка

310-320 см

37-38

110-120 см

360-370 г

14-16

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

напівремонтантний з проміжним типом 
листків

< швидка вологовіддача на рівні гібридів  
з ФАО 280-300
< висока маса 1000 зерен – більше 360 г
< толерантний до посухи

70 80Зона достатнього  
зволоження

60 65Зона недостатнього  
зволоження

Потенціал 
урожайності

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

КАРІФОЛС ФАО 380

< Високоврожайний гібрид подвійного напрямку використання
< Володіє швидкою вологовіддачею
< Толерантний до посухи та стікий 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

< 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



Керівник продажів відділу 
кукурудзи та олійних 
культур  

Касьяненко Олександр 
Олександрович

(044) 586-52-14
oleksandr.kasyanenko@kws.com

ПРЕДСТАВНИКИ ВІДДІЛУ КУКУРУДЗИ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ПРЕДСТАВНИКИ ВІДДІЛУ КУКУРУДЗИ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Торговий представник  
в Тернопільській області
Мирончук Сергій 
Олександрович

Добренький Олександр 
Анатолійович

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

(050) 413-85-58 
oleksandr.dobrenkyi@kws.com

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

Торговий представник 
в Вінницькій області
Фалатюк Юрій 
Леонідович
(050) 317-63-52 
yurii.falatiuk@kws.com

Торговий представник
в Вінницькій області
Поліщук Ігор
Романович
(050) 313-20-93
ihor.polishchuk@kws.com

Торговий представник
в Сумській області

Торговий представник 
в Чернігівській області

Торговий представник 
в Черкаській області

Шматок Артем
Вікторович

Баранов Дмитро 
Миколайович

Гріщенко Олександр 
Миколайович

(050) 313-86-87
artem.shmatok@kws.com

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

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

Торговий представник 
в Черкаській області

Хроменко Юрій
Олександрович
(095) 272-61-04
yuriy.khromenko@kws.com
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Менеджер по роботі 
з ключовими клієнтами 
регіон Центральна Україна

Менеджер по роботі 
з ключовими клієнтами

Іщенко Микола  
Миколайович

Золотар Юрій  
Васильович

(050) 313-86-96
mykola.ishchenko@kws.com

(050) 335-86-00
yuriy.zolotar@kws.com

Менеджер по роботі 
з ключовими клієнтами

Менеджер по роботі 
з ключовими клієнтами 
регіон Західна Україна

Деркач Олексій 
Володимирович

Олігорський Андрій  
Миколайович

(050) 449-18-08
oleksiy.derkach@kws.com

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

Торговий представник 
в Київській області

Торговий представник 
в Полтавській області

Ковальчук Дмитро 
Петрович

Підлісний Юрій 
Анатолійович

(095) 272-61-05
dmytro.kovalchuk@kws.com

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

Торговий представник 
в Полтавській області
Харсун Богдан
Олександрович
(050) 317-63-51
bohdan.kharsun@kws.com

Торговий представник 
в Черкаській області

Гріщенко Олександр 
Миколайович
(050) 461-18-51 
oleksandr.grischenko@kws.com
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Торговий представник  
в Дніпропетровській 
області

Торговий представник в 
Дніпропетровській та 
Запорізькій областях

Азаров Роман 
Вікторович

Дяченко Тетяна 
Анатоліївна

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

(095) 285-28-25 
tetiana.diachenko@kws.com

Торговий представник 
в Житомирській області

Торговий представник в 
Рівненській, Волинській 
та Львівській областях

Нерода Анатолій 
Васильович

Черевко Віктор 
Анатолійович

(050) 461-18-90
anatoliy.neroda@kws.com

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

Торговий представник в 
Житомирській області

Торговий представник 
в Рівненській, Волинській 
та Львівській областях

Нерода Анатолій 
Васильович

Черевко Віктор 
Анатолійович

(050) 461-18-90
anatoliy.neroda@kws.com

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

Торговий представник 
в Харківській та 
Луганській областях
Пушкар Олександр 
Володимирович
(050) 364-62-23
oleksandr.pushkar@kws.com

ПРЕДСТАВНИКИ ВІДДІЛУ КУКУРУДЗИ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Торговий представник 
в Дніпропетровській та 
Запорізькій областях

Азаров Роман 
Вікторович

Дяченко Тетяна 
Анатоліївна

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

(095) 285-28-25 
tetiana.diachenko@kws.com

Торговий представник  
в Тернопільській області

Агроном-консультант 
в Харківській, 
Дніпропетровській та 
Запорізькій областях

Мирончук Сергій 
Олександрович

Добренький Олександр 
Анатолійович

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

(050) 413-85-58 
oleksandr.dobrenkyi@kws.com
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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


