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аліс створена французькими
Тип гібридуфермерами
7 000 акціонерів таВідновлення
4 740 співробітників.
вегетації
підрозділ ГрупиКількість
Євраліс днів
обслуговує
до цвітіння
вденному заході Франції,
які задіяні в
Період цвітіння
осподарського виробництва:
від польових
Висота рослини
та виноробства доГілкування
виробників великої
та фуа-гри. Харчовий
Вміст підрозділ
жиру Групи
укцію для споживання
у
Франції та на
Вміст глюкозинолатів
У 2016 році обіг Вміст
Групи ерукової
Євраліс кислоти
склав
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RAPESEEDОСОБЛИВОСТІ
ГОЛОВНІ

молекулярному
маркуванні і Високий
біотехнологіях
для урожайності
прискорення
потенціал
простий
генетичного
прогресу.
Гібриди
Євраліс,
створені
у
лабораторії
в
Добра зимостійкість
середньоранній
Тулузі (Франція),
у
подальшому
тестуються
на
500
000
ділянках
Стійкість до розтріскування
123 дні
по всій Європі,
що дає можливість
гібриди,розвитку
які
Добразапропонувати
енергія початкового
середній
відповідають 155
новітнім
технологіям
та
агрокліматичним
умовам
см
саме вашого
регіону, і допомагають фермерам з усього світу
дуже високе
збільшувати47-48%
прибутки від інноваційної генетики Євраліс.

14 мМоль
Євраліс <Семенс
в Україні налічує 350 співробітників та повністю
0,2%
контролює <вертикально-інтегрований
виробничий цикл
і кондиціонування
RAPESEED насіння: польове виробництво, доробка
RAPESEED
насіння на заводі Євраліс на Черкащині, операційний
вий підрозділ французької кооперативмаркетинг та комерціалізація в межах України. Компанія
рено у 1950 році. У 1951 році Євраліс
RAPESEED
RAPESEED ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕКОМЕНДОВАНА
ГУСТОТА
ВИСІВУ
АГРОНОМІЧНІ
щорічно закладає широку мережу демонстраційних та технолоприватних компаній Франції, створила
більша
більша
гічних випробувань своєї продукції по всій території України,
а
тав інноваційним550
проривом
у країні.
тис. насінин/га
чутливість
стійкість
RAPESEED
відділ наукових розробок і досліджень тестує новостворені
тує 13% свого обігу у дослідження,
а
5 6 7 8 9
гібриди та досліджує їхню адаптивність до нашого клімату.
дійснюється на площі 21 000 га та
початкового
розвитку
Євраліс СеменсЕнергія
в Україні
пропонує
фермерам
іннєвих заводах: у Лескарі
(Франція), ЗОНИ Компанія
RAPESEED
РЕКОМЕНДОВАНІ
ВИРОЩУВАННЯ
Зимостійкість
гібридне насіння кукурудзи від раннього до середньопізнього
Черкасах (Україна). Для створення
Полісся, Лісостеп
ФАО, насіння соняшника, що Стійкість
відповідаєдопотребам
фермерів в усіх
враліс Семенс використовує
найсучасвилягання
сегментах ринку, а також насіння
сої, сорго та озимого ріпаку.
логії та більш ніж 20-річний досвід у
- до циліндроспоріозу
- до склеротиніозу
- до фомозу
- до осипання
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