
З ЄС Фарадей Ви виграєте 
за будь-яких грунтово-кліматичних умов!

euralis.ua

ІННОВАЦІНА ГЕНЕТИКА
ЕС Фарадей — перший із гібридів кукурудзи ІІ по
коління Tropical Dent®, ексклюзивного генетич
ного матеріалу Євраліс, що є унікальним на ринку. 
Приєднання нового покоління до існуючого гене
тичного матеріалу збільшує генетичну варіатив
ність та значно покращує якісні характеристики 
нових гібридів Євраліс. 

ГІБРИД КУКУРУДЗИ ІІ-ГО ПОКОЛІННЯ TROPICAL DENT® 

ЕС ФАРАДЕЙ — гарантія отримання 
високого стабільного врожаю.  
Він демонструє чудові результати  
в умовах з високим потенціалом поля  
і в стресових умовах.  
За випробуваннями французького 
Інституту Арваліс, ЕС ФАРАДЕЙ 
показав найкращі результати в трьох 
експериментальних зонах Європи.  
ЕС ФАРАДЕЙ — інноваційний гібрид, 
придатний до вирощування від Східної  
до Західної Європи. 

Селін Коапе 
Менеджер з розвитку ринку кукурудзи 
Євраліс (Франція)

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА ЕС ФАРАДЕЙ
• КРАЩА ВОЛОГОВІДДАЧА

На пізніх стадіях вегетації ЕС ФАРАДЕЙ швидше віддає 
вологу в порівнянні з гібридами інших насіннєвих компаній, 
зокрема, коли вологість падає від 20% до 15%. Таким чи
ном, по шкалі він показує в середньому на 0,6 балів менше 
вологості зерна.

• СТАБІЛЬНА ВРОЖАЙНІСТЬ

ЕС ФАРАДЕЙ показує відмінні результати врожайності  
при вищій якості зерна у порівнянні з іншими гібридами.

• ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ

Адаптація гібрида до кількості 
вологи у вегетаційний період

Адаптація гібрида 
до рівня технології

ФАЗА ЗБИРАННЯ 35–30% 30–25% 25–20% 20–15%
СЕРЕДНІ ПОКАЗНИКИ 31,9% 27,6% 22,7% 17,6%
ЕС ФАРАДЕЙ 32,3% 27,6% 22,3% 17%
РІЗНИЦЯ МІЖ ЕС ФАРАДЕЙ ТА 
СЕРЕДНІМИ ПОКАЗНИКАМИ +0,4 0 -0,4 -0,6

Вологовіддача Краща 
вологовіддача 

на пізніх стадіях 
дозрівання

Середні показники вологості насіння в демо, % H₂O
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  Гібрид максимально розкриває свій потенціал
  Гібрид показує конкурентоздатний результат
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  Гібрид показує середній результат на полі
  Гібрид показує результат нижче середнього

ВИСОКА СТАБІЛЬНА ВРОЖАЙНІСТЬ ВІД СХІДНОЇ ДО ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ



З 2006 року Євраліс використовує оригінальну гермоплазму в своїх 
селекційних програмах по кукурудзі — Tropical Dent®.
Tropical Dent® — джерело, яке дозволяє збільшити генетичну варіативність та 
значно покращує якісні характеристики нових гібридів Євраліс. 
Євраліс — єдина компанія, яка володіє цим унікальним банком гермоплазми 
та пропонує її аграріям. 
При виборі гібридів, що оптимально підходять до певних грунтово-кліматичних 
умов, гібриди Tropical Dent® дають значно вищий урожай. 

Завдяки схрещуванню 
генетичного матеріалу 
Tropical Dent® з 
існуючим матеріалом, 
ми отримуємо 
максимальний ефект 
гетерозису, щоб 
збільшити врожайність 
та стабільність 
гібридів кукурудзи

Лоран БЕТТІНГЕР 
Директор відділу 
селекції кукурудзи

З 2010 року мережа експериментальних ділянок Євраліс значно 
розширилась. 
Перед виведенням на ринок новий гібрид тестується по всій мережі ділянок. 
Сьогодні розширена мережа дозволяє тестувати кожний новий гібрид як 
в сприятливих, так і в стресових зонах вирощування. 

За останні роки дослідницька мережа Євраліс розширилась до Румунії та 
України, де гібриди тестуються в більш стресових кліматичних умовах, таких як 
дефіцит вологи, високі температури в період ключових фаз вегетації рослин.

Скануйте код на телефон та завантажуйте відео  
про інноваційну ексклюзивну генетику Євраліс

SUNFLOWER

SUNFLOWER  УРОЖАЙНІСТЬ У 2018 РОЦІ, Ц/ГА

Вінницька
Вінницький 155,6
Іллінецький 156,9
Липовецький 153,9

Житомирська Попільнянський 150,3
Київська Васильківський 149,6
Львівська Буський 130,5
Полтавська Лубенський 132,4
Чернігівська Куликівський 140,7

Кречківський 
Анатолій Іванович, 
керівник 
СТОВ «Липівка»
Вінницька обл., 
Томашпільський р-н,  
с. Липівка

Господарство має земельний банк 4500 га. 
Площа під кукурудзу 2000 га, під соняшник — 
800  га. В цьому році посіяв демо полігон 
кукурудзи, соняшника та сої, де проводили 
регіональний день поля. На товарні посіви 
сієм гібриди кукурудзи Євраліс ЕС  Метод та 
ЕС Астероід. Новий гібрид ЕС Фарадей показав в 
демо один з найкращих результатів — 133,5 ц/га 
з вологістю 17,4%. Дуже сподобався цей гібрид: 
добре запиленний та виповнений качан незва
жаючи на пізні строки посіву. Гіб рид був 
висіяний на ненайкращому полі в пізні строки і, 
незважаючи на це, дав пре красний результат, що 
показує його високу пластич ність, стабіль ність 
та стресостійкість при неспри ятливих умовах.

Куляк  
Андрій Теофілійович, 
головний агроном
ПАП «Агропродсервіс»
Тернопільська обл., 
Тернопільський р-н,  
с. Настасів 

В нашому господарстві 35 тис. га. З ком
панією Євраліс працюєм вже 4 роки по 
кукурудзі та сої. Нам подобаються 
ЕС  Кон  корд та ЕС Астероїд. Цього року 
посіяли новий гібрид ЕС Фарадей в демо 
посівах та провели Західноукраїнський 
чемпіонат. 
Гібрид дуже сподобався вологовідда чею, 
ми задоволені результатом по врожай
ності, бо отримали 149,2 ц/га в пере ра
хунку на базову вологість. 
Вологість під час збирання була 22,4%. 
Для нашої зони це — хороший результат. 
Вирішили купити ЕС Фарадей для нашого 
госпо дарства на наступний рік. 

Щур 
Анатолій Дмитрович, 
керівник 
ФГ «Незгода»
Вінницька обл., 
Крижопільський р-н,  
с. Шарапанівка

Загальна площа господарства 600 га, 
кукурудзи — 100 га, соняшнику — 
100 га. В цьому році сіяли ЕС Астероїд, 
ЕС Метод та ЕС Фарадей та соняшник 
ЕС Вероніка. ЕС Фарадей показав 
найкращий резуль тат — 130 ц/га при 
вологості 17,8%. Гібрид сподобався, 
має важке зерно, гарна натура зерна, 
має чудову енер гію початкового рос
ту, досить вирів няний гібрид у посівах. 
Плануємо брати гібрид ЕС  Фарадей 
на наступ ний рік.

Тернопільська
Ланівецький 160,1
Підволочиський 149,9
Тернопільський 149,2

Хмельницька Хмельницький 159,3
Чемировецький 143,7

Черкаська
Жашківський 138,5
Уманський 152,3
Черкаський 138,4

TROPICAL DENT®. ЕКСКЛЮЗИВНА ТА ОРИГІНАЛЬНА ГЕНЕТИКА ЄВРАЛІС ВІДГУКИ 
ВИРОБНИКІВ

ТОВ «ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА»
03040, КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА,  
БУД. 14, ОФ. 513

ТЕЛ.: +38 (044) 353-45-73
E-MAIL: KIEV.SEEDS@EURALIS.COM
WWW.EURALIS.UA
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Урожайність ЕС ФАРАДЕЙ у 2018 році в Україні 
у перерахунку на базову вологість, ц/га


