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ІСТОРІЯ УСПІХУ
Євраліс встановлює нові стандарти 
в розвитку генетики
Після 15 років селекційних досліджень в 
2013 році компанія Євраліс створила портфо-
ліо гібридів кукурудзи, яке отримало назву 
Tropical Dent®. Tropical Dent® — це екс-
клюзивна селекційна програма Євраліс. 

Tropical Dent® відрізняється від інших 
генетичних груп, що дозволяє отрима-
ти максимальний ефект гетерозису.
Новий генетичний матеріал Tropical Dent® може легко схрещува-
тись з різними існуючими генетичними групами: кременистою 

та зубоподібною. Широкі можливості по- 
різному схрещувати генетичний матеріал 
надають величезну варіативність продук-
ції, яка може бути адаптована до будь-
яких ринкових потреб. 

Покращені якісні характеристики 
гібридів Tropical Dent®: 

Врожайність
Стабільність

Вологовіддача

Завдяки гібридам Tropical Dent® Євраліс — важливий 
гравець на ринку зернових в Європі. 

Гетерозис, або гібридна сила, — це 
покращення якісних характеристик 
гібрида у порівнянні з батьківськими 
лініями. 

Чим більше віддалені між собою 
батьківські лінії, тим кращий ефект 
гетерозису можна досягнути, і тим 
кращі якісні характеристики отримує 
гібрид.

Гібриди кукурудзи ІІ ПОКОЛІННЯ Tropical Dent® на варті Вашого добробуту!
Євраліс пропонує гібриди ІІ покоління Tropical Dent®, унікального та ексклюзивного генетичного матеріалу, яким компанія розширила 
своє портфоліо гібридного насіння кукурудзи. 
Гібриди ІІ покоління Tropical Dent® відрізняються високою та стабільною врожайністю за будь-яких ґрунтово-кліматичних умов. 
Популярність гібридів кукурудзи ІІ покоління Tropical Dent® дуже швидко зростає: стрімко збільшуються площі, які засівають цими 
гібридами, агровиробники все більше покладаються на їхню високу продуктивність. 



Гібриди ІІ покоління Tropical Dent®: 
Євраліс відповідає на потреби ринку
Завдяки Tropical Dent® Євраліс постійно 
забезпечує появу нових оригінальних про-
дуктів з різноманітними високими якісни-
ми показниками. 

Сьогодні результатом цієї селекційної діяльно-
сті є портфоліо компанії, збагачене покраще-
ними та генетично унікальними гібридами. 

В 2018 році компанія Євраліс анонсувала 
вихід на ринок гібридів ІІ покоління 
Tropical Dent®. Ця інновація стала резуль-
татом нової дослідницької програми, яку 
було впроваджено в 2010 р. 

Компанія Євраліс покращила якісні 
харак теристики, зокрема, толерант-
ність до стресових умов, та значно 
підвищила показники стабільності 
отримання врожаю.

До цього часу дослідницька мережа була 
локалізована головним чином в Західній 
Європі, де умови вирощування культур за-
галом дуже сприятливі. Результатом селек-

ційної роботи було створення гібридів 1-го 
покоління Tropical Dent®, адаптованих до цих 
грунтово-кліматичних умов (ЕС ГЕЛЛЕРІ, 
ЕС БРІЛЛІАНТ тощо).
З 2010 року мережа дослідницьких ділянок 
розширилась на 190 локацій в різних кліма-
тичних умовах від Західної до Східної Євро-
пи. Генетика Євраліс проходить випробу-
вання в різних грунтово-кліматичних умовах 
з початкових етапів селекційного процесу. 
Широка дослідницька мережа дозволяє іден-
тифікувати два види генетичного матеріалу: 
один пристосований до умов з високим по-
тенціалом поля, другий — до стресових умов. 
Після подвійного схрещування цих двох ге-
нетичних матеріалів селекціонери Євраліс 
отримали ІІ покоління гібридів Tropical 
Dent®, які є більш високопродуктивними, 
стабільними та такими, що сприяють збіль-
шенню популярності гібридів Євраліс на єв-
ропейському ринку зернових культур. 
Перші гібриди ІІ покоління Tropical 
Dent®  — ЕС ІНВЕНТІВ (ФАО 300) та ЕС 
ФАРАДЕЙ (ФАО 350) — отримали найкра-
щі відгуки від фермерів у 2018 році.

ЄВРАЛІС СЕМЕНС, насіннєвий під-
розділ групи ЄВРАЛІС, один із євро-
пейських лідерів серед насіннєвих 
компаній з виробництва кукурудзи, 
соняшника, сорго, сої та ріпаку. 

Обіг компанії ЄВРАЛІС СЕМЕНС скла-
дає 170 млн євро. В компанії пра-
цюють 1200 працівників. Щороку 
компанія інвестує 13% свого обігу 
в Департамент науки та розвитку 
та в  дослідницьку мережу, за-
гальна площа якої складає 21 000 
гектар.

 

Більше на: 
euralis.ua

ТОВ «ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА»
03040, Київ, вул. Васильківська, б. 14, оф. 513
Тел.: +38 (044) 353-45-73
e-mail: kiev.seeds@euralis.com
www.euralis.ua

Урожайність ЕС ФАРАДЕЙ 
у 2018 році в Україні,  
ц/га, у перерахунку  
на базову вологість*
*запитуйте адреси господарств, 
де була отримана відповідна 
врожайність ЕС Фарадей,  
у регіональних представників 
ТОВ «Євраліс Семенс Україна» 
http://euralis.ua/kontakty/

Висока стабільна врожайність — це 
основна перевага гібридів ІІ поко-
ління Tropical Dent® від Східної до 
Західної Європи.100,6
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