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

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

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

Назва 
гібриду Група стиглості Придатність до гербіцидної 
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Рекомендована  
густота рослин 

на момент збирання, тис./га

Зона достатнього 
вологозабезпечення

Зона недостатнього 
вологозабезпечення

СОНЯШНИК

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

КВС ДРАГОН середньостиглий 150-170 16-20 висока А-Е висока 55-60 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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Нові гравці на вашому полі
Сьогодні компанія «КВС-УКРАЇНА» доповнює існуюче портфоліо гібридів кукурудзи. 
Ми пропонуємо три інноваційні продукти: зернові гібриди для різних груп стиглості, 
технологій та агрокіматичних зон. В процесі селекції та виборі даних гібридів ми 
враховували підвищений попит українських аграріїв на високоврожайні інтенсивні гібриди 
з швидкою вологовіддачею.

Українське поле вже готове до інтенсивних техно-
логій. Це підтвердив минулий рік, коли урожайність 
гібридів кукурудзи KWS на окремих полях сягала 17 
т/га, а професійний рівень аграріїв дозволяє зрів-
няти потенційну і польову урожайність гібрида. І 
наша компанія, пропонуючи новинки цього сезону, 
впевнена, що вони цілком відповідатимуть вимогам 
виробників.

Ми розширюємо лінійку популярного бренду 
 – гібридів з раннім ФАО та зубовим 

типом зерна. Там з’явився КВС КУМПАН ФАО 290 – це 
максимум сухого зерна з гектара для професійних 
виробників Полісся та Лісостепу – напівремонтант-
ний гібрид, що формує 14 рядів зерен на качані. При 
цьому маса 1000 зерен буде найвищою серед гібридів 
групи .

Після вдалого кукурудзяного сезону в минулому 
році наші аграрії звернули увагу на середньостиг-
лі інтенсивні гібриди, які природньо є більш про-
дуктивними. Цю групу компанія «КВС-УКРАЇНА» 
доповнила новими гібридами КАРПАТІС ФАО 340 і  
КВС КАШЕМІР ФАО 390. Перший буде оптимальним 
для інтенсивних технологій та на поливі, має по-
тужну ремонтантну рослину з широким листом.  
КАРПАТІС ФАО 340 демонструє найкращу вологовіддачу 
в своїй групі стиглості, а КВС КАШЕМІР ФАО 390 – це 
пластичний гібрид з великою кількістю зерен на качані, 
рекомендований також до вирощування за інтенсив-
них технологій та на зрошенні в південних регіонах.

Всі нові гібриди є ремонтантними. Ця ознака дозволяє 
кукурудзі краще захищатися від збудників основних хво-
роб та ефективніше використовувати потенціал гібрида.
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Урожайність середньоранніх гібридів в зоні Полісся (середнє з 6-ти локацій)

Урожайність середньостиглих гібридів в зоні Степу і Лісостепу (середнє з 6-ти локацій)
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Слідкуйте за станом поля онлайн!
Досвідчені агрономи знають, як важко визначити середню 
стиглість силосної кукурудзи на полі, особливо, коли ділянка 
великого розміру та неоднорідна за рельєфом. Правильна 
оцінка та вірний початок збирання дають змогу отримати 
високоякісний урожай. 

Маючи лідируючі позиції на українському та європейському ринках силосної кукурудзи, 
компанія KWS звертає особливу увагу на агросервісну підтримку своїх клієнтів. Ми пер-
шими запроваджуємо послугу супутникового моніторингу накопичення сухої речовини в 
посівах кукурудзи на силос! 

Початок збирання кукурудзи на силос є відповідальним і дуже важливим моментом: від 
того, в якій фазі розвитку перебуває рослина в цей день, залежатимуть правильність 
консервації та якість майбутнього корму. Технологія вирощування кукурудзи на силос є 
складнішим процесом, аніж вирощування цієї культури на зерно. Власні дослідження по-
казують, що на сьогоднішній день велика кількість сільськогосподарських підприємств, 
на жаль, починають збирати кукурудзу на силос або занадто рано, або вже запізно. 

Оптимальна фаза стиглості силосної кукурудзи для збору настає тоді, коли вміст сухої 
речовини в рослині становить від 30% до 35%. Наша компанія зацікавлена в тому, щоб 
наші партнери, маючи високоякісне насіння, отримували сировину з гарними показниками. 
Ми надаємо можливість вам слідкувати за власними силосними посівами за допомогою 
сучасних технологій. На основі супутникових знімків, які будуть регулярно оновлюватися у 
вашому електронному кабінеті, ви зможете слідкувати за процесом накопичення кукурудзою 
сухої речовини, станом поля та його однорідністю. Силосні гібриди кукурудзи селекції KWS 
в поєднанні із супутниковим моніторингом допоможуть аграріям бути в курсі справ щодо 
стану культури. Де б ви не знаходились, ви зможете слідкувати за процесом цілодобово!

Також наші спеціалісти допоможуть вам підібрати гібрид, визначитися з датою сівби, 
спрогнозувати дату збирання на кожному полі та оцінити якість зеленої маси під час за-
готівлі. А щоб бути впевненим у високій якості отриманих кормів, агроном-консультант 
«КВС-УКРАЇНА» після лабораторних досліджень надає результати лабораторних дослі-
джень аналізу кукурудзяного силосу.

З новими 
технологіями від 
«КВС-УКРАЇНА» 
моніторинг стану 
кукурудзяних 
посівів стає 
простішим і 
значно підвищує 
якість зібраного 
силосу.



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

< 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

10 10

60-65 т/га

Ідеальна комбінація 
характеристик
гібрида кукурудзи

КАНЬЙОНС ФАО 230

КВС КУМПАН ФАО 290

КВС КАВАЛЕР ФАО 250

КВС 2323 ФАО 260

КЕЛТІКУС ФАО 270

КВС 2370 ФАО 280



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

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

80 90Зона достатнього  
зволоження

65 70Зона недостатнього  
зволоження

12 12

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

< 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

13 13



Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

80 90Зона достатнього  
зволоження

65 70Зона 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

1414 15

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

< 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

15
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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

< 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

16 1717

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

< 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

НОВИ
Й



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 відмінної якості 
завдяки високому вмісту  
крохмалю та та перетравності НДК

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

18 19

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

< 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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КАРПАТІС ФАО 340КЕРБЕРОС ФАО 310

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

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

18 т/га18 т/га

290-300 см300-310 см

37-3935-37

100-110 см100-110 см

320-340 г350-360 г

1614

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

Тип рослин

Агрономічні 
властивості

Морфологія 
та структура 
врожайності

ремонтантний з напіверектоїдним 
типом листків

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

напівремонтантний з напіверектоїдним 
типом листків

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

Тип зернаТип зерна ВологовіддачаВологовіддача

зубовийзубоподібний дуже швидкадуже швидка

Потенціал 
урожайності

Потенціал 
урожайності

7070 7575 Зона достатнього  
зволоження

Зона достатнього  
зволоження

5560 6065 Зона недостатнього  
зволоження

Зона недостатнього  
зволоження

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

Рекомендована густота 
 на момент збирання, тис./га

21

НОВИ
Й
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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

22

КВС 381 ФАО 350

КАРІФОЛС ФАО 380

АМАРОС ФАО 230

Ми знаємо секрет 
якісного силосу! 
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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

< 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
< 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

25 25



КВС КАШЕМІР ФАО 390

< 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

< 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

НОВИ
Й

КВС ДРАГОН

КВС АСЕР КЛ

СОНЯШНИК

26

28

29
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КВС ДРАГОН
Optional Introtext lorem ipsum.  Високопродуктивний гібрид
 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

  Гібрид стійкий до нових рас несправжньої  

борошнистої роси

  Висока стійкість до фомопсису та фомозу

  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

28

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

   


  








  

 

Зона достатнього зволоження, тис./га

55 60

Зона недостатнього зволоження, тис./га

45 55

  52%

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
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Начальник відділу 
продажів Департаменту 
кукурудзи та соняшнику

Касьяненко Олександр 
Олександрович

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

ПРЕДСТАВНИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ

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

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

Торговий представник 
в Полтавській та 
Київській областях
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

Технолог з агрономії

Ванжула Дмитро 
Валентинович
(050) 384-74-05
dmytro.vanzhula@kws.com

ПРЕДСТАВНИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ

Торговий представник 
в Чернігівській області

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

Торговий представник 
в Черкаській області

Хроменко Юрій
Олександрович
(095) 272-61-04
yuriy.khromenko@kws.com

Агроном-консультант  
в Сумській та 
Чернігівській областях
Шульга Андрій 
Миколайович
(066) 261-64-68
andrii.shulga@kws.com

Торговий представник 
в Черкаській області

Гріщенко Олександр 
Миколайович
(050) 461-18-51 
oleksandr.grischenko@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 Сумській області

Кисильчук Андрій 
Миколайович
(050) 372-53-12
andrii.kysylchuk@kws.com
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Торговий представник  
в Дніпропетровській 
області

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

Торговий представник 
в Житомирській області 

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

Торговий представник 
в Рівненській, Волинській 
та Львівській областях
Черевко Віктор 
Анатолійович
(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 ДЕПАРТАМЕНТУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ ПРЕДСТАВНИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКУ

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

Агроном-консультант 
в Волинській, Рівненській 
та Тернопільській областях

Радчук Анатолій 
Васильович
(050) 386-79-30
anatolii.radchuk@kws.com

Агроном-консультант 
в Харківській, 
Дніпропетровській та 
Запорізькій областях
Добренький Олександр 
Анатолійович
(050) 413-85-58 
oleksandr.dobrenkyi@kws.com

Торговий представник 
в Хмельницькій області

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

Торговий представник  
в Тернопільській області

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

Агроном-консультант 
в Вінницькій та 
Хмельницькій 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
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Ваше поле.
Ваш вибір.
Наша відданість.

35

www.kws.ua

KWS. Незалежні як Ви.
Приймати власні рішення – це і є незалежність.
Ви знаєте особливості вашого господарства. А ми підберемо
правильні гібриди під ваші потреби.



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


