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КВС – спеціаліст з селекції  
та виробництва насіння

Відділ зернових культур КВС – це ...
• Ваш фахівець в області селекції зернових культур з широким асортиментом 

 інноваційних високоякісних продуктів.

• Відділ з міжнародним курсом розвитку, що інтенсивно зростає, який завжди 

 залишається вірним своїм ключовим принципам: відкритість, надійність і довіра.

• Відділ, який постійно знаходиться у тісному контакті з клієнтами, яким ми 

 пропонуємо професійні консультації та всебічну підтримку.

До складу компанії КВС входять три 
відділи (кукурудзи та олійних культур, 
цукрових буряків і відділ зернових 
культур), відділ наукових досліджень 
та відділ агросервісу.
Відділ зернових культур – один із трьох 
стовпів групи компаній КВС. Розподіл 
на різні відділи дозволяє нам забезпе-
чити високий рівень орієнтації роботи 
компанії на потреби клієнта у всіх під-
приємствах групи компаній КВС. 

« З одним крилом 

пташка не полетить. 

Так і в КВС – щоб  

залишатися на  

висоті потрібні  

зусилля та енергія  

усіх підрозділів. »

Група компаній КВС

Відділ наукових досліджень та відділ агросервісу

Цукрові буряки 
та картопля

Кукурудза, ріпак, 
соняшник  

та соя
Зернові культури

Ми вважаємо себе партнером 

фермера, у співпраці з яким 

він досягає успіху. Це 

означає, що ми концентруємо 

всі наші творчі зусилля на 

тому, щоб розробляти 

високопродуктивні сорти і 

високоякісний посівний 

матеріал, а також надавати 

нашим клієнтам консультації 

та підтримку в вирощуванні 

зернових культур.
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Традиції – це наша основа, інновації –  
це наше майбутнє

Фердiнанд фон Лохов III.

* 16 вересня 1849 року у м. Петкус

† 08 вересня 1924 року

Коли Фердiнанд фон Лохов у 1881 році почав цілеспрямований відбір 
елітних рослин, його метою було підвищення урожайності та стійкості жита 
до хвороб та шкідників.

Визначні результати з новими, 
більш ефективними сортами 
зробили його відомим далеко за 
межами Німеччини. На цій основі 
було створене підприємство.

Минуле створює майбутнє. Наш досвід 
є передумовою для Вашого успіху.

Сьогодні ми одна з 
найбільших компаній 
у галузі селекції 
зернових культур.



Учасники нашого  
робочого процесу

Усі наші дії у ланцюзі виробництва високоефективного та прибуткового 
продукту мають за мету забезпечити сучасне сільське господарство інно-
ваційним високоякісним посівним матеріалом для виробництва харчових 
продуктів та кормів, а також відновлюваних видів сировини для енергетич-
ного виробництва. Для досягнення цієї мети велике значення має співпра-
ця усіх зацікавлених сторін.

насіннєві організації 
та політичні сили

Захист сортів, патенти, 
дотримання вимог 

законодавства – основа 
нашого бізнесу.

кооперація у сфері 
наукових досліджень

Різноманітні партнерства в 
наукових проектах для 
розвитку нових методів 

селекції та способів 
доробки насіння.

Співробітники

Понад 400 працівників в 
усьому світі – найважливіша 

складова частина нашого 
успіху.

кВС та родина 
фон Лохов

Наші акціонери надають 
нам свободу для 

самостійної діяльності.

Успіх фермера – це те, заради 
чого ми працюємо.

Фермери

Наші клієнти інвестують в наше 
насіння. В свою чергу ми, разом із 

нашими партнерами, забезпечуємо їх 
найкращими зерновими сортами і 

високоякісним посівним матеріалом.

Крім того, ми також пропонуємо 
професійні консультації.

Партнери у 
ланцюгах виробництва

Для розвитку сортів дуже 
важлива співпраця з 

хлібопекарями, пивоварами, 
виробниками біогазу та 

кормів.

наші партнери

Вирощувачі, насіннєві 
заводи, хімічні компанії, 

дистриб’ютори.

Споживач

Споживач потребує 
здорових і екологічних 

продуктів.
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« Селекція – це комбінування 
різного генетичного матеріалу,
який надає нам сама природа.
Наприклад, зараз ми працюємо над тим, щоб 

перенести високу стійкість до хвороб старих сортів 

пшениці на сучасні елітні сорти.          »
Д-р Віктор Корзун,  

начальник відділу зернових біотехнологій

наші основні культури

гібридне жито – це високоефективна культура, 

вирощування якої особливо вигідне на малоро-

дючих піщаних грунтах. Висока врожайність, 

морозостійкість, посухостійкість, стійкість до 

вилягання, висока стійкість до ураження хворо-

бами – це ті складові, які роблять гібридне жито 

привабливим для вирощування. Зерно жита 

містить багато поживних речовин та біоактив-

них інгредієнтів, які позитивно впливають на 

здоров’я людини.  Жито – це також чудовий ком-

понент для кормових раціонів тварин.

Пшениця – це сільськогосподарська культура, 

яка займає перше місце у світі за площею ви-

рощування і є найважливішим продовольчим 

продуктом у людському раціоні. Селекція пше-

ниці направлена на створення високоврожай-

них сортів з відмінними агрономічними харак-

теристиками для різних груп використання: від 

харчової до кормової пшениці. 

У випадку із ячменем, до цілей селекції дода-

ється також важливість пивоварних  характе-

ристик сортів цієї культури.

Наші продукти

Зернові культури займають перше місце в світі за площею вирощування. 
Наші продукти – це успіх селекції зернових культур.

Наукові дослідження з  
поглядом у майбутнє

Комбінація досвіду, досліджень, інновацій та 

практичних польових робіт – це інструмент, 

який ми використовуємо для досягнення на-

ших цілей сьогодні та в майбутньому. Застосу-

вання найновіших методик, таких як технологія 

молекулярно-генетичних маркерів і генної ін-

женерії, мають для нас велике значення. Ці ро-

боти ведуться у лабораторії компанії КВС в  

м. Айнбек. Окрім цього, партнерства з держав-

ними і приватними дослідницькими інститута-

ми по всьому світу, також є важливою складо-

вою у сфері наших досліджень.

Сучасна селекція рослин – це передова техно-

логія. Щороку ми інвестуємо значні кошти в 

науку, щоб мати можливість створювати нові 

сорти і гібриди ще швидше.

Наукові дослідження в нашій компанії сфокусовані на єдиній меті: створенні 
найефективніших сортів, які відповідають вимогам ринку і сприяють розви-
тку сільського господарства.

Ми діємо далекоглядно 
у всьому: від наукових 
досліджень до прямого 
діалогу з фермером.

Наша мета – виробництво високоякісного по-

сівного матеріалу, постійне створення нових 

та вдосконалення існуючих сортів і гібридів 

зернових культур. Ми розвиваємо селекцію, 

адже прагнемо досягнути збільшення уро-

жайності культур. Разом із продуктивним 

сільським господарством, селекція є ключо-

вим чинником у безперебійному виробництві 

харчових продуктів і бережливому викорис-

танні природних ресурсів.

Наша формула якості насіння:
Найкраща генетика

+ найвища якість насіння 
= оптимальний 

насіннєвий матеріал



10 | Відділ зернових культур КВС Відділ зернових культур КВС | 11

« Кожен окремий фермер отримує
користь від наших інновацій у 
селекції зернових культур.
Гарний приклад – це прогрес, якого ми досягли 

з 2005 року, у підвищенні стійкості наших гібридів 

озимого жита до зараження ріжками.          »
Д-р Пьер Вiльде, керівник відділу селекції жита

Глобальна селекція – 
локальний успіх

Хороший приклад цього – наші нові селекційні 

станції в Росії і США, які ми побудували в 2010 

році. Цей крок допоможе нашим селекційним 

програмам в Німеччині, Великобританії, Фран-

ції і Польщі. Ми представлені на всіх ключових 

ринках з власними, або з партнерськими до-

слідницькими ділянками. Це дозволяє нам роз-

робляти високопродуктивні і пристосовані до 

місцевих умов продукти для успішного локаль-

ного вирощування.

У селекції нових сортів особливо важливим для нас є врахування локальних 
умов вирощування культури.

 
Збут та виробництво

В той час як спеціалісти компанії КВС виро-

бляють та продають посівний матеріал гі-

бридного жита, насіння пшениці та ячменю 

ми реалізуємо за допомогою наших ліцен-

зійних партнерів. 

Наші основні ринки – це Європа, Північна Америка і Східна Європа. Збут 
гібридного жита, пшениці і ячменю здійснюється власною системою збуту 
КВС або за допомогою партнерів.

Це означає що ми надаємо нашим партне-

рам насіння еліти, яке вони розмножують на 

своїх полях і вже потім реалізують сертифі-

коване насіння.

Селекційна станція у м. Липецьк, Росія

Селекційна станція у м. Шампейн, США

Діяльність КВС  
у світі
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Гарантовано висока  
якість насіння

Наша основна мета – 

забезпечити фермерів 

високоякісним насінням.

Насіння стоїть на самому початку ланцюга виробництва високоефективно-
го та прибуткового продукту. Якість насіннєвого матеріалу істотно впливає 
на урожайність, якість обробки та ефективність виробництва продуктів. 
Сертифіковане насіння наших сортів виробляється професіоналами, осно-
вна мета яких – забезпечити наших клієнтів високоякісним насінням.

Ми, або наші партнери, обираємо вирощувачів 

з урахуванням їх географічного розміщення і 

якісних аспектів їх роботи. Наприклад, відосо-

блене місце розташування – це ключовий чин-

ник при виборі вирощувача для гібридного 

жита, оскільки при його виробництві повинна 

дотримуватись мінімальна просторова ізоля-

ція до інших полів засіяних житом.

Послідовний високоякісний менеджмент на 

всіх рівнях, від селекційних досліджень до ви-

рощування насіння, дозволяє нам забезпечити 

фермера високоякісним посівним матеріалом.

У 2010 році у Німеччині, компанія КВС 

застосувала нову систему якості для насіння 

яка називається QualityPlus. Основні поло-

ження даної системи:

• власна офіційно акредитована насіннєва лабораторія

• консультант по виробництву для підтримки виробників  

 та дороблювачів насіння

• управління якістю продукції шляхом вибіркових  

 перевірок

« Моя щоденна робота – 
це підтримка наших виробників  
посівного матеріалу –
від етапу вирощування насіння на полі до доробки  

його на заводі.    »
Кристоф Георгi, консультант по виробництву, Німеччина

Діалог з фермером 

Нашою метою є не лише повністю відповідати 

стандартам якості, а також, як фахівцеві у 

сфері насіннєвого матеріалу, встановлювати 

стандарти, які підтримають фермера у виро-

щуванні зернових культур.

Ми надаємо нашим клієнтам персональні кон-

сультації на їх полях, під час Днів поля, на ви-

ставках та інших заходах. Не дивлячись на 

наш професіоналізм, ми завжди готові вчи-

тись, а тому ми постійно переймаємо знання 

та досвід наших клієнтів. 

Інформація, яку ми отримуємо від клієнтів, до-

помагає нам  в розробці нових покращених 

сортів. Цей обмін інформацією дуже важли-

вий для нас.

Найважливішим для нас є довіра фермерів. Вони очікують від нас більшо-
го ніж просто надання їм високопродуктивних сортів, вони бажають отри-
мувати професійні консультації стосовно наших сортів і їх технологій ви-
рощування в специфічних умовах.  

Метою нашої роботи є 

надання кожному фермеру 

індивідуальних рішень.

« Перш ніж починати щось
робити, спочатку запитай  
клієнта чого він потребує. » 

Андреу Неубi, керівник відділу збуту, Великобританія
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Співпраця з виробничим ланцюгом

Селекція нових сортів відбувається у тісній співпраці з сільським господар-
ством, харчовою і  кормовою  промисловістю, з врахуванням регіональних 
особливостей.

Відомі фахівці з різноманітних сфер сільського господарства зустрічаються в 2012 році на першому 
міжнародному конгресі «Житній пояс» в м. Познань, Польща.

Проект «Житній пояс», який об’єднує декілька 

галузей сільського господарства, а також наш 

міжнародний менеджмент пивоварного ячме-

ню – це хороший приклад тісного контакту на 

міжнародному рівні.

Основні цілі даної програми:

• Селекція високопродуктивних,  

 пристосованих до місцевих умов і  

 орієнтованих на ринок нових сортів

• Оптимізація вирощування для  

 високоефективного виробництва

Сіємо майбутнє –
з 1856 року
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