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MAJS

Everybody‘s darling

FARMURMEL

En rund ting

I dag opbevarer du det nye majskatalog i
Hænder. Vi er glade for at se, som du kan
lide det, vi har meget tid og ideer investeret
i den nyeste version. Den på farmsaat er
altid vores mål for at blive lidt bedre. En tur
Produkter, rådgivning - og selvfølgelig
også vores majskatalog.

FARMFIRE

Ein Vulkan

FARMUELLER

Til møllen

Din
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Swen Wolke
CIO, farmsaat AG
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GÅDENSe nSÆL
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FRA LANDMAND
TIL LANDMAND
nzipen.

Fremra g
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fra Pri

AF REN OVERBEVISNING

PRINCIP TRO

Som majsavler er vi overbevist om, at der er
tre hovedegenskaber, der tæller maissorter i
Tyskland:

Vi tager høstsucces meget personligt. Derfor står
farmsaat for avl, rådgivning og markedsføring fra en
enkelt hand. Farmprincippet er ikke kun et løfte, det
er grundlaget for vores daglige aktiviteter.

UNGDOMSUDVIKLING
• E n hurtig rækkeafslutning fører til ukrudtsbekæmpelse og mindre brug af herbicid
• M ere bladmasse fører til et højere fotosyntetisk output og til en højere udnyttelse af
solstråling

SÆL

E

·

AY G R E E N

A
EN

GÅRDS
ST

SILAGEKV

T · UDVIK
LI

AF UNG

·

Vi markerer alle sorter, der kombinerer disse
egenskaber med vores gårdsforsegling!

TE

G

ENSILAGEKVALITET
• Høj energitæthed og meget god fordøjelighed
fører til den bedste foderkvalitet
• B alanceret forhold mellem kobber og plante
med høj fordøjelighed af resterende planter

LI

N

BLIV GRØN ADFÆRD
• bedre plantesundhed
• større vinduet mdéd høsttid og større
fleksibilitet på høstdatoen for landmanden
• brug af den optimale ensileringstid gøres
nemmere

Vidste du, at vores majsopdræt i Tyskland er den eneste,
der stadig er baseret på traditionelle avlsmetoder og
fuldstændigt undgår enhver form for genteknologi på
hvert trin i avlsprocessen? Vores sorter er fuldt udviklet
og dyrket i det fri i harmoni med naturen, ligesom landmænd har vist os i tusinder af år.

EFTER MANGE
ÅRS UDVIKLINGSOG AVLSARBEJDE
ER DER ET

Ret praktisk af personlig erfaring.
Vi praktiserer #farm-princippet
allerede under avl i vores egen
avlshave og lever det i den personlige rådgivning før såning samt i
erfaringsudvekslingen efter høsten.
Ud fra vores ansvar for bæredygtigt
landbrug arbejder vi direkte, konsekvent og personligt.
Sælg direkte fra landmand til landmand.
Siden den første dag har vi sværget
ved direkte distribution, og vores frø
distribueres uden tredjepart af vores
lokale landbrugspartnere. Direkte,
personlig, fair og kompetent.
Videndeling i tillid blandt landmænd.
Vi deler værdifuld viden med hinanden - og med ingen andre. Den
meget gode kontakt og udvekslingen
mellem kunder og forædlere gør det
muligt for os at inddrage erfaringerne og resultaterne fra marken direkte
i udviklingen af vores fremtidige
sorter.

KOMPLET UDVALG
AF UDVALGTE
MAJSHYBRIDER
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TIL RÅDIGHED.
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NATURLIGT DET BEDSTE INGEN KOMPROMIS
farmsaat står for majs af høj kvalitet sorterer med førsteklasses kvalitetsfunktioner.
I vores ynglehave i Bayern Osterhofen vores
avl tager sig af hold med den største omhu
for udviklingen nye hybridsorter til vores
sort pro gram. Med en klassisk krydsning og
uden anvendelsen af genteknologi vil være
ny i Tyskland og opdrættet Europa.

INDTIL GODKENDELSE A
NYE VARIETIES FORBRYDELSE
VI OPDRÆTTE ÆGTE,
INGEN GENETISKE
ORGANISMER!

GENNEMSNIT

mere end ti år.
DET VAR I 2000

vores første majssort
I DEN

TYSK UDVIKLIGHEDSKATALOG
OPTAGET.
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Vores majsavl ser på en
30-årig succeshistorie tilbage.
Fundamentet blev lagt allerede i 1991
af vores arvemateriale hentet og
gennem årene videreudviklet.
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BRUGSANVISNING

Lad o

REAL OG PRÆCIS

BRUGSANVISNING
ig
Alsid
brug

Alle anvendelsesretninger nyder godt af en hurtig ungdomsudvikling,
kulde-tolerance og tørketolerance, god stabilitet og en lav tendens til at
sætte jorden.

TIDLIG

VORES STÆRKESTE
MAJSSORTER
s gå
De sortsvurderinger og sortsbeskrivelser, som
vi formidler, er baseret på de Evalueringer
af vores nøjagtige prøver samt observation
og vurdering af vores Sorter i løbet af året.

ENSILAGE-MAJS

•	Højt udbytte af samlet tørstof,
stivelse og energi
•	Stor andel af overvejende moden
stivelse
•	høj fordøjelighed af planteresterne

KERNE.- OG KOLBEMEJS
•	Højt kornudbytte
•	S ikker modning af korn
•	G od evne til at tærske med
mejetærsker

MIDTSEN

Derfor kan de givne oplysninger ikke gengives uden begrænsning.

MIDT I TIDLIG

Med vores frø markedsfører vi et produkt,
hvis sortspræstationer i høj grad påvirkes af
de fremherskende miljøforhold.

BIOGASMAJS

•	Højt udbytte af biomasse
•	Højt specifikt metanudbytte
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Tre-vejs Hybrid

Simpel-Hybrid

FARMINION
yrkning af

FARMODENA
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Bundtet af
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S 180
K 180

EGENSKABERNE
TIDLIG

FARMINION er majs til dyrkning af anden afgrøde.

FARMODENA + FARMEZZO | KATALOG

S210
K210

EGENSKABERNE
Ekstraordinær stabilitet (testetsidenstormenafter år 2017).

FARMINION er præget af en fremragende ungdomsudvikling og en meget tidlig blomstring.

Massespændet majsen med en sikker modenhed med en udpræyet af stivelse.

På grund af den ekstreme hastighed er FARMINION til såning fra start af juni.

FARMODENA på alt jord.

På grund af dens hastighed, en sikker korn majs.

Meyet god ungdomsudvikling og bildig opbygning af stivelse.

O F F IC IE L
A N B E FA LI N

TIDLIG

KATALOG | FARMINION + FARMUNOX

G

Blandt de første 13 sorter i Landbrugsforsøg 2018 i Afgrøde units, Nel 20, Udbytte.

MIDT I TIDLIG
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Den tidlig
fanger orm

S190
K190

Den nye tidlig.
Meget hurtig ungdomsudvikling og hurtig modning i kornet.
En Stay-Greene plante med højt indhold af stivelse.
Vi anbefaler FARMUNOX pä alt jord.

FODERYDELSE

EGENSKABERNE

Således er FARMEZZO fremragende som en tidlig dobbeltbruger!

8

KERNEYDELSE

Total tørstof
9

Energieudbytte

Energiinhold

8

7

7

6

6

Stivelseinholt

Stivelseudbytte

Kerneudbytte
9

Energieudbytte

Stængelsvamptoleranz

8
7

Biogasudbytte

Stay-Green

Marktudbytte

6

Stivelseinholt

Stivelseudbytte
Blatsvamptolerant

Kolbefusarientolerant

10

S 210
K 220

Officiel t anbe
fales til silo ma
js
Dyrkning i: Ni
edersachsen
(majs og græ
s,
også høje hø
jder),
Nordrhein-W
est falen
(også highs).

Stammen blev noteret i avl og landbrugs forsøg med særlig høje TM udbytter.

9
Energiinhold

OFFICIEL
ANBEFALIN
G

Med over gennemsnittet energi og udbytte tal er FARMEZZO en
fremragende silo majs.

FODERYDELSE

Total tørstof

Meget god ungdomsudvikling
og bidlig opbygning af
stivelse.

Stay-Green

Simpel-Hybrid

EGENSKABERNE

PLACERING ANBEFALING

Stivelseudbytte

Blatsvamptolerant

Kolbefusarientolerant

Biogasudbytte

Energieudbytte

MIDT I TIDLIG

KERNEYDELSE

Total tørstof

MIDTSEN

FODERYDELSE

Biogasudbytte

Stay-Green

Stay-Green
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På grund af det høje stivelseudbytte er FARMFIRE en dobbeltbruger,
der rydder marken tidligt.

GÅRDS

·

G

Kan bruges fl eksibelt som dobbeltbruger!

O F F IC IE L
A N B E FA LI N
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·

I stabilitet samt blad- og stammehygiejne er der ingen ønsker, der ikke er opfyldt.

T · UDVIK

S 230
K 230

EGENSKABERNE
Bedste kombination af masseudbytte og fordøjelighed.

TE

AF UNG

Som en v
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SÆL

FARMFIRE + FARMUELLER | KATALOG
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Meget god ungdomsudvikling og tidlig opbygning af stivelse.

FARMFIRE
ulkan

LI

AF UNG

O F F IC IE L
A N B E FA LI N

Massespændet majsen med en sikker modenhed med en udpræget stay-green.

T · UDVIK

S 230
K 220

EGENSKABERNE
Ekstraordinær stabilitet (testet siden stormen efteråret 2013).
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FARMICUS
s darling

Simpel-Hybrid

AY G R E E N

Simpel-Hybrid

ST

KATALOG | FARMICUS + FARMURMEL

G

Vi anbefaler FARMICUS pä alt jord.

MIDT I TIDLIG

Energiinhold

8

FODERYDELSE

Kerneudbytte

Energieudbytte

7

Stængelsvamptoleranz

8
7

Energiinhold

Marktudbytte

Stivelseinholt

Marktudbytte

Stivelseudbytte

Biogasudbytte

Blatsvamptolerant

Stay-Green

Stay-Green

Simpel-Hybrid

Simpel-Hybrid

FARMURMEL
und ting

FARMUELLER
møllen

En r

Til

S 230
K 220

Tidlig kornmajs med god høststabilitet/ Tolerance over for stængelrot.

7

Kolbefusarientolerant

Stay-Green

EGENSKABERNE

8
6

Stivelseinholt

Stay-Green

Stængelsvamptoleranz

6

Blatsvamptolerant

Kolbefusarientolerant

MIDTSEN

Energieudbytte

7

Stivelseudbytte

Biogasudbytte

8

Kerneudbytte
9

9

6

6

KERNEYDELSE

Total tørstof

9

9

MIDT I TIDLIG

KERNEYDELSE

Total tørstof

MIDTSEN

FODERYDELSE

S 260
K 250

EGENSKABERNE
FARMUELLER lever op til sit navn. Bedste sort af kornmajs i det sene område.

Høj energitæthed i stak gennem tidligt slidte kolbe, god fordøjelighed.

Meget højt stivelsesindhold og energiudbytte kombineret med god fordøjelighed.

Velegnet til alle placeringer.

Harmonisk og ensartet modning med stabilitet.
Nyt i sortimentet

FODERYDELSE

KERNEYDELSE

Total tørstof

8

Energieudbytte

7

Stængelsvamptoleranz

8
7

Stivelseinholt

Biogasudbytte

Energiinhold

8

Stay-Green

Energieudbytte

7

8
7

Marktudbytte

6

Stivelseinholt

Stivelseudbytte

Blatsvamptolerant

Stay-Green

Stængelsvamptoleranz

6

Stivelseudbytte
Kolbefusarientolerant

12

Marktudbytte

Kerneudbytte
9

9

6

6

KERNEYDELSE

Total tørstof

9

9
Energiinhold

FODERYDELSE

Kerneudbytte

Blatsvamptolerant

Kolbefusarientolerant

Biogasudbytte

Stay-Green

Stay-Green
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Simpel-Hybrid
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Meget hurtig ungdomsudvikling og hurtig modning i korn.
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Massespændet majsen med en sikker modenhed med en udpræget stay-green.
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Ekstraordinær stabilitet og massen bringer på alle områdern.
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AF UNG
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S240
K240

G

# familie

Meget stresstolerant.

FODERYDELSE

KERNEYDELSE

Total tørstof

Kerneudbytte
9

9
8

Energieudbytte

7

8

Stængelsvamptoleranz

7

Marktudbytte

6

6

Stivelseinholt
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BLIVE!

Stivelseudbytte
Blatsvamptolerant

Kolbefusarientolerant

Biogasudbytte

Stay-Green

Stay-Green
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FARMPOWER | KATALOG

ST

KATALOG | FARMORITZ + FARMPOWER

S 260
K 250

EGENSKABERNE
Ny godkendelse af det tyske sortsmyndighedskontor i Tyskland.
Ensilage-majs uden tørstof og biogasstængler, der dyrkes i masseproduktion.
Dobbelt anvendelse i mellem- og senvækstområder med god fordøjelighed af planteresterne.
Nyt i sortimentet

FODERYDELSE

KERNEYDELSE

Total tørstof

Energiinhold

8

Kerneudbytte
9

9
Energieudbytte

7

Stængelsvamptoleranz

8
7

Stivelseinholt

Stivelseudbytte
Blatsvamptolerant

Kolbefusarientolerant
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Marktudbytte

6

6

Biogasudbytte

Stay-Green

Stay-Green

www.farmpartner.dk

Vi mødes altid i øjenhøjde - fra landmand til landmand.
Sammen så vi bæredygtig succes, der får din region til
at vokse. Drag fordel af vores stærke forbindelse og bliv
farmpartner.
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XXX

VORES ANDRE
PRODUKTER
erede

OGSÅ ONLINE
BESTIL DET
d til
fra landman
landmand

God forb

Selvfølgelig kan du bruge landbrugsfrøprodukter også i vores farmaat online
shop direkte, let og bekvemt via
pc'en eller på farten med tabletten 
eller Bestil med dit smartphone.

Landbrug fra A til Z. Vores sortiment omfatter mere, end du kan på første
øjekast kunne gætte. Frø af høj kvalitet til mellen frugter, græsblandinger,
Soja og en blomstrende blanding supplerer vores sortiment perfekt.

SOJ

BLOMSTERBLANDING

GRÆSBLANDINGER

MELLEM FRUGTER

Takket være deres høje fedt- og proteinindhold er sojabønnen af høj
 kvalitet,
GMO-fri mad og foder. Ikke underligt
bælgfrugterne tælle bønne i Tyskland
bliver mere og mere populært.

16

Græs - du kan ikke undvære det. Brugen
som foderafgrøde, grønnemiddel eller
i biogasanlægget laver græsblandinger
en uundværlig del landbrug.

Den blomstrende blanding kan kun
være positiv at vinde. Resultatet er imponerende gennem skønhed, glæde og
forstærker det biologisk mangfoldighed
- også kl intens Landbrug. Generelt
godt til det Billede af landmænd.

Hvem frugtbarheden af hans jord ønsker
at fremme og binde næringsstoffer, kommer til brug af efterafgrøder ikke tilstede.
I den rigtige Kombination med de vigtigste frugter positive synergier opstår.
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KATALOG | BLOMSTERMIX

FARMAJA + MELLEM AFGRØDER | KATALOG

FARMAJA
ød tand

BLOMSTERMIX
rver
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DET SURRER OG BRUMMER
Bier er vigtige for vores økosystem, fordi
mere end 80% af alle vilde og nyttige planter
bestøves af bier. En sund bipopulation kan
opnå en markant stigning i udbyttet på landbrugsarealer.
Med honningplanter rig på pollen og nektar
tilbyder vores blomstrende blanding det
ideelle habitat for alle insekter, men især bier
selvfølgelig.
Men det er ikke alt: FARMAJA fungerer
ikke kun som en fødekilde, men yder også et
lille bidrag til mere biodiversitet og et bedre
image af landbruget.

Etårig

Vores FARMAJA blomsterblanding glæder både insekter og landmænd.
Det øger mangfoldigheden af arter

på agerjord, tiltrækker insekter - især
bier - og kan bruges som en grønnere foranstaltning.

25 Kg udsæd pr. ha

EJENDOMME
Vores første år gamle blomstringsblanding
Tilbyder adskillige insekter farverigt blomstrende habitat og mad i lige mål

Marts August

Høj andel bælgfrugter
Pollenrige honningplanter findes i store mængder
Velegnet til grønning som braklæg med honningplanter (faktor 1.5) eller som fangstafgrøder (faktor 0.3)

BLAND SAMMENSÆTNING
35,6 %

phacelia

12,8 %

olieradise

2,4 %

boghvede esculentum

0,9 %

borage

23,6 %

alexandrine kløver

4,1 %

hvid sennep

1,3 %

solsikke

0,6 %

Seradella

14,4 %

persisk kløver

2,8 %

sommervæk

1,2 %

blå lupin

0,3 %

ærtesommer

Angaben in Samenanteilen

MELLEM AFGRØDER
pet
p
a
l
s
f
a
g
i
Hold d

Mellem Afgrøder+ har fået enormt stor betydning i de seneste år. De løsner jorden, binder næringsstoffer og øger dermed dens frugtbarhed.
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SORT

VEGETARMAD

I KORTE TRÆK

SÆDSKIFTE

FARMSOMMER

Olieræddike, Gul sennep og Oli hør

Dybrod, Frysning

Majs,Korn

FARMVINTER

Rønnefrø, Gulsennep, Olieræddike,Foderraps

Vinterhård

Majs, Korn

FARMOK

Oliehøg, Alexandrinerkløver, Phacelia

ingen korsblomstrede

Majs, Korn,korsblomstrede
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