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Oddajemy w Państwa ręce nasz najnowszy 
katalog. Obecna sytuacja geopolityczna  
w Europie spowodowała, że nie jesteśmy  
w stanie w tym momencie jeszcze określić 
cen sprzedaży naszych nasion kukurydzy. 
Tym samym, po raz pierwszy w naszej histo-
rii, w katalogu nie znajdą Państwo cennika 
na nadchodzący sezon. Na poznanie cen  
i pozostałych warunków trzeba będzie 
poczekać co najmniej do drugiej połowy 
września.

Sytuację komplikują nie tylko wojna w Ukra-
inie i związany z nią gwałtowny wzrost 
cen energii i nawozów, ale także wysoka 
inflacja, która skutkuje wzrostem kosztów 
zbioru, przetwarzania, opakowań i wreszcie 
szeroko pojętej logistyki. Dodatkowy pro-
blem stwarzają susza i upały w ostatnich 
tygodniach lipca, które mają negatywny 
wpływ na plonowanie, w tym także naszych 
plantacji reprodukcyjnych.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że obecny 
czas to także definitywny koniec z przypad-
kowymi decyzjami w rolnictwie. Jak nigdy 
ważne będą fachowość i rzetelność. Te gwa-
rantują Państwu nasi pracownicy oraz farm-
partnerzy. Służymy Państwu naszą wiedzą 
i doświadczeniem.

Matthias Kühlmann i Tomasz Krakowiak
Zarząd farmsaat Polska Sp. z o.o.
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NATURALNIE NAJLEPSZE – 
ŻADNYCH KOMPROMISÓW 

farmsaat to wysokowydajne odmiany kukurydzy 
o najwyższych parametrach jakościowych.

W naszym ośrodku hodowlanym w bawarskim 
Osterhofen nasz zespół troszczy się z dużą staran-
nością o rozwój najnowszych mieszańców, które 
mają być włączone do naszej oferty. Nasze od-
miany są hodowany wyłącznie przy wykorzystaniu 
tradycyjnych metod krzyżowania i bez zastoso-
wania inżynierii genetycznej. Służą one następnie 
rolnikom w Europie.

Nasza hodowla może poszczycić się 30-letnią 
tradycją. Już w 1991 r. wyselekcjonowany 

został nasz podstawowy materiał 
genetyczny, który następnie przez lata był 

konsekwentnie dopracowywany i rozwijany.

KATALOG 2023 | NASZA HODOWLA 

NASZA HODOWLA

DO MOMENTU DOPUSZCZENIA  
DO OBROTU NOWEJ ODMIANY  

MIJA PRZECIĘTNIE  

więcej niż 10 lat. 
 

W ROKU 2000

nasza pierwsza odmiana  
ZOSTAŁA WPISANA DO 

NIEMIECKIEGO KATALOGU 
ODMIAN.HODUJEMY NATURALNIE,  

BEZ GMO!

Od rolnika 
do rolnikaOd rolnika 
do rolnika
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Corguard + Korit
W tym sezonie, podobnie jak w poprzednich, 
obok standardowej zaprawy, oferujemy także 
ochronę premium w wariancie Cornguard + 
Korit. Zapewnia on szeroką ochronę fungicydo-
wą, dodatkowy zastrzyk składników odżywczych 
z nawozu NK z mikroelementami oraz zabezpie-
czenie przed ptakami w postaci repelentu Korit. 
Wariant Cornguard + Korit jest dostępny  
w przypadku większości odmian kukurydzy 
farmsaat.

Cornguard – powered by SeedForward  
W ramach wieloletniego projektu badawczego 
testowaliśmy w uprawach konwencjonalnych 
i ekologicznych produkt pod nazwą 
MAISGUARD® z firmy SeedForward.  
Wyniki tej nowoczesnej zaprawy, która 
na podstawie certyfikatu Instytutu Upraw 
Ekologicznych (Forschungsintitut für biologischen 
Landbau FIBL) może być także stosowana  
w uprawach ekologicznych, przekonały nas do 
tego stopnia, że postanowiliśmy ją włączyć do 
programu zapraw farmsaat pod nazwami 
Cornguard® – powered by SeedForward 
oraz Cornguard BIO – powered by 
SeedForward.

Z nowego wariantu zaprawy płyną na-
stępujące korzyści:
•  Szybszy i efektywniejszy rozwój systemu korze-

niowego
•  Solidna stabilność plonowania w przypadku 

trudnych warunków uprawy

•  Zwiększenie masy korzeni i liczby włosków 
korzeniowych

•  Poprawa zdrowotności roślin i tolerancji na stres
•  Lepsze pobieranie substancji odżywczych
•  Pobudzenie aktywności mikrobiologicznej  

w obrębie korzeni
•  Stymulowanie działania naturalnego układu 

odpornościowego roślin.

Dzięki szybkiemu rozwojowi początkowemu 
kukurydza wcześniej wykształca silne, jednorodne 
rośliny i tym samym skracana jest krytyczna faza, 
kiedy to siewki są najbardziej narażone na wyja-
danie przez ptaki, przede wszystkim krukowate, 
bażanty, żurawie i mewowate. Samo wzmoc-
nienie systemu korzeniowego stanowi już czysto 
mechaniczne zabezpieczenie przed wyrywaniem 
roślin przez ptaki. To bardzo ważny i trudny do 
przecenienia efekt uboczny! Intensywna niebieska 
barwa zaprawionych nasion i dodatkowe mecha-
nizmy zabezpieczają ziarniaki przed wyjadaniem 
przez kręgowce.

Cornguard® – powered by SeedForward 
oferujemy w ograniczonym zakresie w przypadku 
odmiany FARMORITZ do upraw konwencjonal-
nych. Natomiast wariant Cornguard BIO  
– powered by SeedForward dostępny 
będzie w przypadku wybranych odmian z upraw 
ekologicznych. 

CORNGUARDOchrona w wersji 
farmsaatOchrona w wersji 
farmsaat
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Z CZYSTEGO  
PRZEKONANIA
Jako hodowca jesteśmy przekonani, że o jakości 
kukurydzy decydują trzy najważniejsze cechy:

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
•  Szybkie zakrywanie międzyrzędzi hamuje rozwój 

chwastów i tym samym pozwala na ograniczenie 
stosowania herbicydów.

•  Większa masa liści przekłada się na poprawę wy-
dajności procesu fotosyntezy, a co za tym idzie, na 
lepsze wykorzystanie nasłonecznienia od najwcze-
śniejszych faz rozwoju.

STAY-GREEN
•  Wyższa zdrowotność roślin.
•  Wydłużony termin zbiorów, pozwalający na większą 

elastyczność gospodarowania czasem.
•  Większy komfort wyboru najoptymalniejszego mo-

mentu na zakiszanie.

JAKOŚĆ I PLON
•  Wysoka koncentracja energii i bardzo dobra straw-

ność, przekładające się na jakość paszy.
•  Wysoki potencjał plonowania ziarna.
•  Wyważony stosunek kolb do reszty rośliny w połą-

czeniu z wysoką strawnością pozostałych części.
•  Większa powierzchnia transpiracji, szybki start 

początkowy, wydłużony okres wegetacji, mające 
znaczący wpływ na zwyżkę plonowania ziarna.

WIERNI ZASADOM 

Odpowiedzialność za plon traktujemy bardzo osobi-
ście. Dlatego farmsaat przestrzega reguły: hodowla, 
doradztwo i sprzedaż w jednych rękach. Nasza idea 
#farmprinzip jest więcej niż tylko obietnicą. To jest 
kwintesencja naszej codziennej działalności.

Czy wiecie Państwo, że nasza hodowla w Niemczech 
jako jedyna bazuje tylko i wyłącznie na tradycyjnych 
metodach krzyżowania roślin i na żadnym z etapów 
procesu hodowli nie wykorzystuje jakichkolwiek elemen-
tów inżynierii genetycznej? Nasze odmiany są rozwijane 
i rosną pod gołym niebem, w całkowitej zgodzie z natu-
rą. Tak jak to czynili inni przed nami przed setkami lat.

Hasztag #farmprinzip 
towarzyszy marce 
farmsaat. Jego wpisanie 
w wyszukiwarce pozwala 
na szybkie wyświetlenie 
wszystkich wzmianek 
internetowych dotyczących 
naszej idei. 

KATALOG 2023 | 

OD ROLNIKA 
DO ROLNIKA

#FARMPRINZIPSTEMPEL JAKOŚCI | KATALOG 2023

Całkiem praktycznie –  
z własnego doświadczenia. 

Idei #farmprinzip hołdujemy już 
w naszym własnym ośrodku hodow-
lanym. Tam także bazujemy na zin-
dywidualizowanych poradach przed 
siewem, jak i wymianie doświadczeń 
po zbiorach. Z odpowiedzialności 
za zrównoważone rolnictwo pracu-
jemy bezpośrednio, konsekwentnie 
i personalnie. 

Sprzedaż bezpośrednia –  
od rolnika do rolnika. 

Od samego początku nasza działal-
ność opiera się wyłącznie na sprze-
daży bezpośredniej. Nasze nasiona 
są dystrybuowane bez pośredników 
i można je kupić wyłącznie korzystając 
z pomocy naszych farmpartnerów. 
Bezpośrednio – osobiście – uczciwie – 
kompetentnie. 

Dzielenie się wiedzą –  
jak rolnik z rolnikiem 

Cenną wiedzą dzielimy się z naszymi 
klientami i z nikim więcej. Doskonały 
kontakt z rolnikami i wymiana infor-
macji pozwalają nam na uwzględnia-
nie doświadczeń i wyników z praktyki 
rolniczej przy rozwijaniu kolejnych 
odmian i mieszanek.

W EFEKCIE WIELOLETNICH 
PRAC ROZWOJOWYCH 

I HODOWLANYCH 
POWSTAŁ 

PEŁNY ASORTYMENT 
WYSELEKCJONOWANYCH 

MIESZAŃCÓW 
KUKURYDZY
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STEMPEL JAKOŚCI 
FARMSIEGEL

Ponadprzeciętnie dobry Z zasadyPonadprzeciętnie dobry Z zasady
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OFEROWANYCH PRZEZ NAS 
NASION NIE ZNAJDZIECIE 
W STANDARDOWEJ SIECI 
DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW 
DLA ROLNICTWA.

Można je kupić tylko bezpośrednio 
w naszej hodowli, korzystając z pomocy 
naszych farmpartnerów. 

farmpartnerzy to kluczowi członkowie 
naszego zespołu, wyposażeni w całą wie-
dzę o naszych odmianach, a jednocześnie 
lokalni eksperci i praktycy, często także 
samodzielnie prowadzący gospodarstwa 
rolne. Dzięki temu są oni w stanie pomóc 
w doborze najlepiej dopasowanej do 
konkretnych warunków i indywidualnych 
potrzeb odmiany, a nie takiej, która jest 
po prostu „dostępna w magazynie”. Mogą 
także niejedno podpowiedzieć z zakresu 
najwłaściwszej agrotechniki.

Zgodnie z naszą ideą #farmprinzip naj-
ważniejszymi dla nas rzeczami są bezpo-
średnie kontakt i dopasowane doradztwo. 
Bez farmpartnerów wdrożenie tej idei 
w życie nie byłoby możliwe.

# far milie

ZOSTAŃ 
FARMPARTNEREM 

JUŻ TERAZ

Z naszymi klientami rozmawiamy twarzą w twarz - jak rolnik z rolnikiem. 
Odpowiedzialność za plony klientów traktujemy bardzo osobiście.  
Wierzymy, że tylko wspólnie jesteśmy w stanie wypracować długofalowy 
sukces. Zostań farmpartnerem i zyskaj na ścisłej współpracy z nami.

www.farmsaat.pl

Więcej informacji:

FARMPARTNERZY FARMPARTNERZY
Nasiona i doradztwo  

z tej samej ręki Z radą  
i nasionami…Nasiona i doradztwo  

z tej samej ręki Z radą  
i nasionami…

ELŻBIETA I DARIUSZ KLUSKO
farmpartner AGRO-TEAM Klusko Dariusz

TOMASZ PUTZ
farmpartner AGRI PUTZ

08

KATALOG 2023 | FARMPARTNERZY
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KIERUNKI 
UŻYTKOWANIA
Wielorakie możliwościWielorakie możliwości

NASZA OFERTA NA 
BIEŻĄCY SEZON

SyntetycznieSyntetycznie

KISZONKA 
•  Wysoki plon suchej masy, skrobi oraz 

energii
•  Wysoki udział skrobi szklistej
•  Wysoka strawność pozostałych części 

rośliny

BIOGAZ 
•  Wysokie plony biomasy
•  Wysoka wydajność metanu
•  Ograniczenie strat przez wyciekanie 

soku z kiszonki

ZIARNO 
•  Wysoki plon ziarna
•  Pewne dojrzewanie ziarna
•  Bardzo dobre omłacanie ziarna

CCM
•  Wysoki plon ziarna
•  Odporność na porażenie fuzariozą 

kolb

Uprawa we wszystkich kierunkach użytkowania zyskuje dzięki płynnemu 
rozwojowi początkowemu, tolerancji niskich temperatur i suszy, a także 
odporności roślin na wyleganie i ograniczonej skłonności do krzewienia.

NAJPOPULARNIEJSZE ODMIANY W POLSCE | KATALOG 2023

Odmiana FAO  
kiszonka

FAO  
ziarno

Typ  
kolby

Typ  
odmiany

Wymagania 
stanowiskowe

Kierunek 
użytkowania

FARMAXUS 220 220 fix mieszaniec 
trójliniowy niskie kiszonka

FARMODENA 220 220 flex mieszaniec 
pojedynczy średnie do wysokich kiszonka, ziarno, 

biogaz

FARMARQUEZ 220 fix mieszaniec 
pojedynczy wysokie kiszonka, biogaz

FARMACTOS 230 210 flex mieszaniec 
pojedynczy średnie do wysokich ziarno, CCM

FARMFIRE 230 230 fix mieszaniec 
pojedynczy

niskie, uprawa na 
ziarno średnie

kiszonka, ziarno, 
biogaz, CCM

KUKURYDZA + 
FASOLA TYCZNA 240 230 flex mieszaniec 

pojedynczy średnie do wysokich kiszonka, ziarno, 
CCM

FARMROCK 250 240 flex mieszaniec 
trójliniowy niskie kiszonka, ziarno, 

biogaz, CCM

FARMUELLER 250 260 flex mieszaniec 
pojedynczy średnie do wysokich kiszonka, ziarno, 

biogaz, CCM

FARMALOU 260 220 fix mieszaniec 
pojedynczy średnie do wysokich kiszonka, ziarno, 

biogaz, CCM

FARMORITZ 260 240 flex mieszaniec 
pojedynczy niskie kiszonka, ziarno, 

biogaz, CCM

GULLIVER 260 250 fix mieszaniec 
trójliniowy niskie kiszonka, ziarno, 

biogaz

FARMIRAGE 260 260 fix mieszaniec 
pojedynczy wysokie kiszonka, ziarno, 

biogaz, CCM

FARMPOWER 260 260 fix mieszaniec 
pojedynczy niskie kiszonka, ziarno, 

biogaz, CCM

FARMURPHY 260 260 fix mieszaniec 
pojedynczy wysokie kiszonka, ziarno, 

biogaz, CCM
W
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FARMAXUS to jedna z nowszych propozycji w naszej ofercie.  
Jest uniwersalna pod względem kierunku użytkowania i dosko-
nale sprawdza się na słabszych stanowiskach. Charakteryzuje 
się roślinami o średnim pokroju z dobrym wigorem początko-
wym oraz wysoką koncentracją energii w połączeniu z dobrze 
wyważoną zawartością skrobi. Wczesne zbiory umożliwiają 
bezproblemową uprawę roślin następczych.

Mateusz Wdowiak
kierownik regionalny Polska północno-zachodnia

K 220

typ kolby:

fix

typ mieszańca:

trójliniowy

typ ziarna:

flint/dent

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8 roślin/m² 9 roślin/m2 9 roślin/m²

Ziarno 8 roślin/m² 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m2

liczba rzędów ziarna:

14-16
liczba ziaren w rzędzie:

36
MTZ - masa 1000 ziaren:

224-350 g

osadzenie kolb:

niskie
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KLUCZOWE CECHY

Świetny rozwój początkowy

Dobra tolerancja słabszych stanowisk przy uprawie na kiszonkę

Wysoka odporność na głownię oraz fuzariozę łodyg

Wyważona koncentracja energii i zawartości skrobi

FARMAXUS

FARMAXUS
Wszechstronna nowośćWszechstronna nowość

Plon ziarna

Odporność
na HTR

Odporność na 
fuzariozę kolb

Odporność na
fuzariozę łodyg

Opłacalność
uprawy

Stay Green

FARMAXUS | KATALOG 2023

EKO

Kukurydza FARMAXUS dostępna jest 
również z upraw kontrolowanych 
ekologicznie (zgodnie z rozporzą-
dzeniem EU w sprawie rolnictwa 
ekologicznego). Numer certyfikatu: 
DE-ÖKO-006.

9
8
7
6

Plon ogólny suchej masy 

Plon biogazu

Plon 
energii

Plon 
skrobi

Koncentracja 
energii 

Strawność

Stay GreenZawartość 
skrobi

9
8
7
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FARMODENA charakteryzuje się wysokim plonowaniem
już przy wczesnej dojrzałości technicznej. Na Kujawach,
przy dużych niedoborach wody, odmiana wyróżnia się
znacznie, dając wysoki, stabilny plon kiszonki. Potencjał ziarno-
wy tej odmiany także jest wysoki, ale przy tym kierunku użytko-
wania zbiór musi nastąpić wcześnie. Polecam tę odmianę jako 
przedplon dla zbóż ozimych.

Patrycja Bylicka
farmpartner Satio

K 220 | Z 220 

typ kolby:

flex

typ mieszańca:

pojedynczy

typ ziarna:

flint/dent

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m2 9 roślin/m²

Ziarno 8 roślin/m2 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m2

liczba rzędów ziarna:

18-20
liczba ziaren w rzędzie:

36
MTZ - masa 1000 ziaren:

308-376 g

osadzenie kolb:

niskie do średniego
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KLUCZOWE CECHY

Doskonały wigor początkowy

Szybkie tempo przyrostu masy i kolb

Nadzwyczajny plon energii

Świetne parametry biogazowe z uwagi wysoki plon ogólny masy

W uprawie na ziarno zalecany wczesny zbiór

FARMODENA

FARMODENA
Wczesna dawka energiiWczesna dawka energii

FARMODENA | KATALOG 2023

Plon ziarna

Odporność
na HTR

Odporność na 
fuzariozę kolb

Odporność na
fuzariozę łodyg

Opłacalność
uprawy

Stay Green

9
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Plon ogólny suchej masy 

Plon biogazu

Plon 
energii

Plon 
skrobi
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FARMARQUEZ to jedna z trzech nowości w naszej ofercie na 
ten sezon. Ta masywna kukurydza kiszonkowa świetnie nadaje 
się także do produkcji biogazu. Z uwagi na bardzo dobry 
rozwój początkowy oraz wczesny termin dojrzewania będzie 
z pewnością stanowiła optymalne uzupełnienie oferty odmian 
wczesnych.

Kamil Wojciechowski
farmpartner Inagrol Sp. z o.o.

K 220

typ kolby:

flex

typ mieszańca:

pojedynczy

typ ziarna:

flint/dent

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8,5 rośliny/m² 9 roślin/m2 9,5 rośliny/m²

liczba rzędów ziarna:

14-16
liczba ziaren w rzędzie:

32-34
MTZ - masa 1000 ziaren:

330-320 g

osadzenie kolb:

średnie

w
ys

ok
oś

ć r
oś

lin
:

w
ys

ok
ie

 d
o 

ba
rd
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 w

ys
ok

ic
h

KLUCZOWE CECHY

Dobry rozwój początkowy

Wczesne dojrzewanie

Bardzo wysoki plon suchej masy

Doskonała wydajność biogazu

FARMARQUEZ

FARMARQUEZ
Suchej masy fura, hurra!Suchej masy fura, hurra!

FARMARQUEZ | KATALOG 2023

Plon ogólny suchej masy 

Plon biogazu

Plon 
energii

Plon 
skrobi

Koncentracja 
energii 

Strawność

Stay GreenZawartość 
skrobi
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NOWOŚĆ
Wzorzec 

COBORU 
na kiszonkę
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K 230 | Z 210

FARMACTOS z FAO K 230 i Z 210 idealnie wpisuje się w nasz 
asortyment w grupie średnio wczesnych odmian na kiszonkę  
i wczesnych na ziarno. Z uwagi na charakterystyczny dla wielu 
odmian farmsaat świetny stay green nie sprawia żadnych 
problemów w aspekcie zarządzania terminem zbioru. Jest 
doskonałym wyborem dla tych, którzy preferują przesunięcie 
zasiewów na maj lub zbiory w pierwszej części kampanii żniwnej 
i zasiewy ozimin w optymalnych terminach agrotechnicznych.

Krzysztof Ławrenowicz
farmpartner Nasiona Ławrenowicz

typ kolby:

flex

typ mieszańca:

pojedynczy

typ ziarna:

flint/dent

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8,5 rośliny/m² 9 roślin/m2 9,5 rośliny/m²

Ziarno 8 roślin/m2 8,5 rośliny/m² 9 roślin/m2

liczba rzędów ziarna:

14-16
liczba ziaren w rzędzie:

34-36
MTZ - masa 1000 ziaren:

290-310 g

osadzenie kolb:

średnie

w
ys

ok
oś

ć r
oś

lin
:

w
ys
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ie

KLUCZOWE CECHY

Doskonały stay green

Wysokie plony ziarna

Wczesne i wyrównane dojrzewanie

Duża zawartość skrobi

FARMACTOS

FARMACTOSZiarnowy skowronek
FARMACTOS | KATALOG 2023

NOWOŚĆ

Plon ogólny suchej masy 

Plon biogazu

Plon 
energii

Plon 
skrobi

Koncentracja 
energii 

Strawność

Stay GreenZawartość 
skrobi

Plon ziarna

Odporność
na HTR

Odporność na 
fuzariozę kolb

Odporność na
fuzariozę łodyg

Opłacalność
uprawy

Stay Green
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Ziarnowy skowronek
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FARMFIRE to wyjątkowo wysoki wigor, błyskawiczny rozwój 
początkowy oraz plony ziarna i kiszonki, które mogą wprawić 
w osłupienie. W gospodarstwach Podlasia, ale i całego kraju,  
ta wszechstronna odmiana bije rekordy plonowania na glebach  
kl. IV – VI, przekonując do siebie coraz większe grono klientów.

Mariusz Syczewski
farmpartner Syczewski

K 230 | Z 230

typ kolby:

fix

typ mieszańca:

pojedynczy

typ ziarna:

flint/dent

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m2 9 roślin/m²

Ziarno 7,5 rośliny/m2 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m2

liczba rzędów ziarna:

14
liczba ziaren w rzędzie:

38
MTZ - masa 1000 ziaren:

220-322 g

osadzenie kolb:

bardzo niskie

w
ys

ok
oś

ć r
oś

lin
:

ba
rd
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 w

ys
ok

ie

KLUCZOWE CECHY

Idealna zdrowotność liści i łodyg

Doskonały balans pomiędzy strawnością a plonem suchej masy

Świetna na kiszonkę oraz biogaz z uwagi na wysoką koncentrację skrobi

Niska zawartość deoksyniwalenolu (DON) w kolbach (badania Bawarskiej Izby Rolniczej, 2017)

Dobre parametry ziarnowe

FARMFIRE

FARMFIREPrawdziwy wulkan Wzorzec 
COBORU 

na ziarno  
i kiszonkęPrawdziwy wulkan

EKO

Kukurydza FARMFIRE dostępna jest 
również z upraw kontrolowanych 
ekologicznie (zgodnie z rozporzą-
dzeniem EU w sprawie rolnictwa 
ekologicznego). Numer certyfikatu: 
DE-ÖKO-006.

FARMFIRE | KATALOG 2023

Plon ogólny suchej masy 

Plon biogazu
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Stay GreenZawartość 
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Plon ziarna

Odporność
na HTR
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fuzariozę kolb

Odporność na
fuzariozę łodyg

Opłacalność
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Profil tej odmiany bardzo dobrze wpisuje się w cechy
kukurydzy pożądane w moim regionie. FARMROCK świetnie
radzi sobie ze stresem powodowanym suszą oraz gwałtownymi
wahaniami temperatur w trakcie wschodów. Doskonale
toleruje także różne warunki glebowe. Nie bez znaczenia
jest także bardzo korzystny stosunek ceny do jakości.

Paweł Stachowiak
farmpartner KMPS

K 250 | Z 240

typ kolby:

flex

typ mieszańca:

trójliniowy

typ ziarna:

flint/dent

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8 roślin/m2 8,5 rośliny/m2 9 roślin/m2

Ziarno 7,5 rośliny/m² 8 roślin/m2 8,5 rośliny/m²

liczba rzędów ziarna:

18
liczba ziaren w rzędzie:

36
MTZ - masa 1000 ziaren:

224-312 g

osadzenie kolb:

bardzo niskie do niskiego

w
ys
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ć r
oś

lin
:
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KLUCZOWE CECHY

Doskonała tolerancja rodzaju stanowiska

Na ziarno lub na wysokoenergetyczną kiszonkę

Szybki rozwój początkowy i dobry stay green

Wysoka oporność na HTR oraz fuzariozę kolb

FARMROCK

FARMROCK
Korzystna alternatywaKorzystna alternatywa

FARMROCK | KATALOG 2023

Plon ziarna

Odporność
na HTR

Odporność na 
fuzariozę kolb

Odporność na
fuzariozę łodyg

Opłacalność
uprawy

Stay Green

9
8
7
6

Plon ogólny suchej masy 

Plon biogazu
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energii
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skrobi

Koncentracja 
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Stay GreenZawartość 
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Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest duże
zapotrzebowanie na odmiany o przeznaczeniu młynarskim.
Wychodząc naprzeciw zapytaniom rolników o odmiany na
grys, wprowadziliśmy do naszej oferty odmianę FARMUELLER.
Jestem przekonany, że sprosta ona najwyższym wymaganiom
i zachwyci wysokim plonowaniem oraz dużą gęstością ziarna.

Patrycja i Dawid Byliccy
farmpartner SATIO

K 250 | Z 260

typ kolby:

flex

typ mieszańca:

pojedynczy

typ ziarna:

flint/dent

liczba rzędów ziarna:

20
liczba ziaren w rzędzie:

36
MTZ - masa 1000 ziaren:

220-310 g

osadzenie kolb:

średnie

w
ys

ok
oś

ć r
oś

lin
:

ni
sk

ie
 d

o 
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ch

KLUCZOWE CECHY

Wysoki plon ziarna oraz suchej masy

Właściwie wyważona zawartość skrobi

Imponująca koncentracja energii

Duże i kształtne kolby z ziarnem o dużej gęstości

Wysoka stabilność plonowania

FARMUELLER 

FARMUELLER

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8 roślin/m² 9 roślin/m² 9,5 rośliny/m²

Ziarno 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m² 9 roślin/m²

EKO

Kukurydza FARMUELLER dostępna 
jest również z upraw kontrolowanych 
ekologicznie (zgodnie z rozporzą-
dzeniem EU w sprawie rolnictwa 
ekologicznego). Numer certyfikatu: 
DE-ÖKO-006.

Prosto do młyna Prosto do młyna 
FARMUELLER | KATALOG 2023

Plon ziarna

Odporność
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fuzariozę kolb
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FARMALOU to absolutnie rewelacyjna nowość!  
Rozpiętość FAO kiszonka 260 i ziarno 220 zapewnia 
maksymalną elastyczność użytkowania. Wczesne dojrzewanie 
nasion w połączeniu z późną dojrzałością kiszonkarską owocuje 
wysokim plonem skrobi, przy jednoczesnej dobrej zdrowotności 
pozostałych części roślin.

Marcin Lubowicki
kierownik regionalny Polska południowo-wschodnia

K 260 | Z 220

typ kolby:

fix

typ mieszańca:

pojedynczy

typ ziarna:

flint/dent

liczba rzędów ziarna:

12
liczba ziaren w rzędzie:

36-38
MTZ - masa 1000 ziaren:

320-340 g

osadzenie kolb:

średnie

w
ys

ok
oś

ć r
oś

lin
:

w
ys
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ie

KLUCZOWE CECHY

Najwyższa elastyczność kierunku użytkowania

Doskonałe plony skrobi

Bardzo dobra zdrowotność roślin

Najwyższa strawność

FARMALOU

FARMALOU

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m² 9 roślin/m²

Ziarno 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m² 9 roślin/m²

Elastyczny gośćElastyczny gość

Plon ziarna

Odporność
na HTR

Odporność na 
fuzariozę kolb

Odporność na
fuzariozę łodyg

Opłacalność
uprawy

Stay Green

FARMALOU | KATALOG 2023
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FARMORITZ jest odmianą o bardzo szybkim wzroście
początkowym, odporną na wiosenne chłody. Świetnie znosi
warunki stresowe i dopasowuje się do stanowiska. Odmiana
tworzy kolbę o zmiennej wielkości. Mniejszą obsadę albo
warunki stresowe potrafi zrekompensować dłuższą kolbą.
Jednym słowem petarda! Nr 1 w naszej sprzedaży!.

Dariusz Klusko
farmpartner, Agro-Team

K 260 | Z 240

typ kolby:

flex

typ mieszańca:

pojedynczy

typ ziarna:

flint/dent

liczba rzędów ziarna:

18-20
liczba ziaren w rzędzie:

36
MTZ - masa 1000 ziaren:

220-364 g

osadzenie kolb:

niskie do średniego

w
ys

ok
oś

ć r
oś

lin
:

ni
sk

ie
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KLUCZOWE CECHY

Odmiana uniwersalna z wysokim plonem ziarna i produktywnością biogazu

Intensywny stay green umożliwiający osiąganie idealnej dojrzałości ziarna przy zachowaniu zieloności 
i zdrowotności pozostałych części roślin

Wysoka odporność na rdzę łodyg

Duża tolerancja doboru stanowiska

Szybka budowa masy liści w początkowym stadium rozwoju

FARMORITZ

FARMORITZWzór stabilnościWzór stabilności
Wysoka 

tolerancja 
na suszęBESTSELLER

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m2 9 roślin/m²

Ziarno 7,5 rośliny/m² 8 roślin/m2 8,5 rośliny/m²

EKO

Kukurydza FARMORITZ dostępna 
jest również z upraw kontrolowanych 
ekologicznie (zgodnie z rozporzą-
dzeniem EU w sprawie rolnictwa 
ekologicznego). Numer certyfikatu: 
DE-ÖKO-006.

FARMORITZ | KATALOG 2023
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GULLIVER to odmiana, która całkiem niedawno wzbogaci-
ła naszą ofertę w grupie odmian średnio późnych. Może być 
z równym powodzeniem uprawiana na ziarno i na kiszonkę.
Wyróżnikiem tej odmiany jest niezwykła wytrzymałość, a co
za tym idzie wysoka tolerancja doboru stanowiska.

Łukasz Bruze
farmpartner, Green Farm

K 260 | Z 250

typ kolby:

fix

typ mieszańca:

trójliniowy

typ ziarna:

flint/dent

liczba rzędów ziarna:

16
liczba ziaren w rzędzie:

38
MTZ - masa 1000 ziaren:

220-340 g

osadzenie kolb:

bardzo niskie

w
ys

ok
oś

ć r
oś

lin
:

śr
ed

ni
e

KLUCZOWE CECHY

Niskie wymagania glebowe

Bardzo dobry rozwój początkowy

Masywne rośliny z pokaźnymi kolbami

Uniwersalna pod względem kierunku uprawy

GULLIVER

GULLIVER

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8 roślin/m² 8-9 roślin/m2 9 roślin/m²

Ziarno 8 roślin/m² 8-9 roślin/m2 9 roślin/m²

NOWOŚĆTwarda sztukaTwarda sztuka
GULLIVER | KATALOG 2023

Plon ziarna

Odporność
na HTR

Odporność na 
fuzariozę kolb

Odporność na
fuzariozę łodyg

Opłacalność
uprawy

Stay Green
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Wspaniały rozwój początkowy, wysoka strawność i bogato
uziarniona kolba to tylko część atutów odmiany FARMIRAGE.
Zaspokoi ona oczekiwania najbardziej wymagających rolników,
którzy cenią sobie najwyższą jakość nasion oraz zebranych
plonów. Jej parametry wpisują się także świetnie w rosnące
w moim regionie zainteresowanie odmianami uniwersalnymi.

Piotr Stawski
farmpartner

K 260 | Z 260

typ kolby:

fix

typ mieszańca:

pojedynczy

typ ziarna:

flint/dent

liczba rzędów ziarna:

16-18
liczba ziaren w rzędzie:

36
MTZ - masa 1000 ziaren:

234-354 g

osadzenie kolb:

średnie

w
ys

ok
oś

ć r
oś

lin
:

ba
rd
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 w
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ie

KLUCZOWE CECHY

Równomierne dojrzewanie kolb i części zielonych

Duży udział kolb przy jednocześnie silnie rozwiniętych łodygach i liściach

Wysokie plony ziarna, suchej masy oraz biogazu

Doskonałe parametry jakościowe ziarna i kiszonki

Najlepsze wyniki daje w korzystnych warunkach

FARMIRAGE

FARMIRAGE
Gratka dla zjadaczy kolb

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 7,5 rośliny/m2 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m2

Ziarno 7,5 rośliny/m2 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m2

Gratka dla zjadaczy kolb
FARMIRAGE | KATALOG 2023

BESTSELLER

Plon ziarna

Odporność
na HTR

Odporność na 
fuzariozę kolb

Odporność na
fuzariozę łodyg

Opłacalność
uprawy

Stay Green

9
8
7
6

Plon ogólny suchej masy 

Plon biogazu

Plon 
energii

Plon 
skrobi

Koncentracja 
energii 

Strawność

Stay GreenZawartość 
skrobi

9
8
7
6

ST
A

RT
 P

O
CZĄTKOWY ∙ 

STAY G
REEN

 
∙ 

JAKOŚĆ I PLON 

∙ 



KATALOG 2023 | 

WYDAJNOŚĆ
KISZONKI

WYDAJNOŚĆ
ZIARNA

W
CZ

ES
N

E
ŚR

ED
N

IO
 W

CZ
ES

N
E

ŚR
ED

N
IO

 P
Ó

ŹN
E

3534

FARMPOWER to odmiana, która swój doskonały potencjał plo-
notwórczy zaprezentuje szczególnie na bardziej zasobnych sta-
nowiskach. W takich warunkach zachwyci też produktywnością 
energii zarówno z ziarna, jak i z pozostałych części rośliny.

Grzegorz Łuczak
farmpartner

K 260 | Z 260

typ kolby:

fix

typ mieszańca:

pojedynczy

typ ziarna:

flint/dent

liczba rzędów ziarna:

14-16
liczba ziaren w rzędzie:

36
MTZ - masa 1000 ziaren:

224-360 g

osadzenie kolb:

średnie
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KLUCZOWE CECHY

Rośliny o imponującym pokroju z szeroką blaszką liściową

Wydatne plony suchej masy i ziarna

Duża stabilność plonowania

Świetny wigor początkowy i stay green

Bardzo dobra odporność na fuzariozę oraz głownię kolb i łodyg

FARMPOWER

FARMPOWER

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8 roślin/m² 9 roślin/m² 9,5 rośliny/m2

Ziarno 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m2 9 roślin/m²

Plon ziarna

Odporność
na HTR

Odporność na 
fuzariozę kolb

Odporność na
fuzariozę łodyg

Opłacalność
uprawy

Stay Green

Masa ziarnaMasa ziarna
FARMPOWER | KATALOG 2023
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FARMURPHY jest naszym żywiołem! To absolutny idol we
wczesnym wigorze. Wschodzi niezawodnie w najcięższych
warunkach. Na glebach dobrych i bardzo dobrych odmiana
wykazuje się niezwykłym potencjałem plonowania i zaskakuje
swoim wynikiem nie jedno gospodarstwo. Stawiamy na nią
w wielu rejonach w województwie dolnośląskim.

Paulina Bednarz
farmpartner, Agrobednarz

K 260 | Z 260

typ kolby:

fix

typ mieszańca:

pojedynczy

typ ziarna:

flint/dent

liczba rzędów ziarna:

18-20
liczba ziaren w rzędzie:

36
MTZ - masa 1000 ziaren:

224-322 g

osadzenie kolb:

bardzo niskie
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KLUCZOWE CECHY

Wysokie, stabilne plony i harmonijne dojrzewanie

Doskonała odporność na wyleganie

Jakościowa kiszonka o wysokich parametrach żywieniowych 

Bardzo satysfakcjonująca wydajność biogazu

Wykorzystanie na CCM tylko w korzystnych latach z mniejszą presją fuzariozy

FARMURPHY

FARMURPHY

ZALECANA OBSADA

Przeznaczenie Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

Kiszonka 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m² 9 roślin/m2

Ziarno 8 roślin/m² 8,5 rośliny/m² 9 roślin/m2

Prawdziwy przyjacielPrawdziwy przyjaciel
FARMURPHY | KATALOG 2023

BESTSELLER
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K 210 | Z 220

WYNIKI COBORU
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WARIANTY ZAPRAW ORAZ NORMY WYSIEWU | KATALOG 2023

WYLICZENIE NORMY WYSIEWU

WARIANTY ZAPRAW

ODSTĘP MIĘDZY RZĘDAMI 75 CM 
I DOBRE WARUNKI UPRAWY (SIŁA KIEŁKOWANIA 95%)

ZAPRAWIANIE NASION

Warunkiem maksymalizacji siły kiełkowania oraz zabezpieczenia właściwej obsady jest ochrona ziarnia-
ków i siewek przed porażeniem chorobami oraz przed szkodnikami. W przypadku naszych
nasion dostępne są następujące warianty:

DZIAŁANIE STANDARD CORNGUARD + KORIT

Fungicyd

Repelent odstraszający ptactwo  
(bażanty, gołębie, wrony, żurawie oraz mewowate)

Nawóz donasienny (mineralno-organiczny NK)

& normy wysiewu& normy wysiewu

Nasiona zabezpieczone przed
chorobami odglebowymi
oraz ptakami są gwarancją
optymalnego rozwoju roślin. Pożądana 

obsada
Odstęp  
w rzędzie

Norma 
wysiewu

7 rośl. / m2 17,7 cm 1,50 j.s. / ha

7,5 rośl. / m2 16,6 cm 1,60 j.s. / ha

8 rośl. / m2 15,6 cm 1,70 j.s. / ha

8,5 rośl. / m2 14,8 cm 1,80 j.s. / ha

9 rośl. / m2 14,0 cm 1,90 j.s. / ha

9,5 rośl. / m2 13,3 cm 2,00 j.s. / ha

10 rośl. / m2 12,7 cm 2,10 j.s. / ha

10,5 rośl. / m2 12,1 cm 2,20 j.s. / ha

11 rośl. / m2 11,6 cm 2,30 j.s. / ha

11,5 rośl. / m2 11,1 cm 2,40 j.s. / ha

KLUCZOWE CECHY

Wyższa bioróżnorodność biologiczna

Rozbudowanie płodozmianu

Lepsze zacienienie gleby i ograniczenie wzrostu chwastów

Więcej białka w paszy

Lepsza efektywność hodowli

W naszej ofercie od roku ubiegłego dostępna jest mieszanka nasion kukury-
dzy oraz kwitnącej fasoli tycznej. Fasola podnosi bioróżnorodność biologicz-
ną i jest źródłem dodatkowego białka w paszy. Odmiana fasoli w mieszance 
charakteryzuje się bardzo niską zawartością fazyny. Nasiona są tej samej 
kalibracji i są zaprawione fungicydem (bez inokulanta).

Tomasz Krakowiak
Członek Zarządu farmsaat Polska Sp. z o.o.

MIESZANKA FASOLI TYCZNEJ 
I KUKURYDZYRobi różnicęRobi rożnicę

NOWOŚĆ

MIESZANKA FASOLA + KUKURYDZAKATALOG 2023 | 
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Badania PDO COBORU - Kukurydza na kiszonkę

Odmiana

Plon ogólny suchej masy Zawartość suchej masy w plonie ogółem

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca 

Grupa odmian średnio wczesnych

Wzorzec 202,8 100 179,8 100 207,2 100 214,3 100 35,9 100 34,7 100 32,4 100 32,5 100 

FARMEZZO 197,4 97 ––– ––– 195,3 94 190,7 89 36,9 103 ––– ––– 34,3 106 33 ,9 104 

FARMFIRE 200,6 99 180,4 100 209,9 101 202,4 94 35,2 98 34,7 100 33,1 102 33,9 104 

FARMPOWER ––– ––– ––– ––– ––– ––– 212,0 99 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 31,3 96 

FARMURPHY ––– ––– ––– ––– ––– ––– 201,9 94 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 32,5 100 

Badania rozpoznawcze CCA COBORU - Kukurydza na kiszonkę

Odmiana

Plon ogólny suchej masy Zawartość suchej masy w plonie ogółem

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca 

Grupa odmian średnio wczesnych

Wzorzec 223,6 100,0 187,6 100 212,2 100 227,3 100 34,9 100 36,7 100 33,6 100 34,1 100 

FARMEZZO 222,3 99 ––– ––– 200,0 94 203,1 89 36,5 105 ––– ––– 35,4 105 36 ,4 107 

FARMFIRE 219,3 98 187,1 100 217,0 102 217,6 96 33,5 96 36,3 99 34,9 104 35,9 105 

FARMORITZ 216,5 97 187,4 100 207,4 98 203,1 89 33,3 95 36,9 101 32,5 97 33,2 97 

FARMPOWER ––– ––– ––– ––– ––– ––– 230,6 101 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 33,4 98 

FARMAXUS ––– ––– ––– ––– ––– ––– 218,4 96 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 35,6 104 

Grupa odmian średnio późnych

Wzorzec 226,0 100 183,2 100 247,3 100 230,1 100 35,2 100 34,9 100 34,1 100 34,1 100 

FARMURPHY ––– ––– ––– ––– ––– ––– 216,6 94 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 34,8 102 

FARMIRAGE 225,4 100 180,2 98 233,1 94 ––– ––– 34,6 98 36,6 105 34,6 101 ––– –––

FARMUREI ––– ––– ––– ––– 233,2 94 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 31,9 94 ––– –––

Badania PDO COBORU - Kukurydza na ziarno

Odmiana

Plon ziarna Wilgotność

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca 

Grupa odmian średnio wczesnych

Wzorzec 120,0 100 110,7 100 121,4 100 126,8 100 19,9 100 24,3 100 30,0 100 27,9 100 

FARMEZZO 120,3 100 111,4 101 118,1 97 118,7 94 20,7 104 24,8 102 29,3 98 26,5 95 

FARMFIRE 122,1 102 110,7 100 123,9 102 127,7 101 20,4 103 23,6 97 30,4 101 27,5 99 

FARMPOWER ––– ––– ––– ––– ––– ––– 130,0 103 20,4 103 23,6 97 30,4 101 29,7 106 

Grupa odmian średnio późnych

Wzorzec ––– ––– ––– ––– 127,8 100 134,3 100 ––– ––– ––– ––– 32,1 100 27,5 100 

FARMURPHY ––– ––– ––– ––– 133,4 104 134,4 100 ––– ––– ––– ––– 32,2 100 27,6 100 

FARMIRAGE ––– ––– ––– ––– ––– ––– 131,1 98 ––– ––– ––– ––– 32,2 100 27,2 99 

Badania CCA COBORU - Kukurydza na ziarno

Odmiana

Plon ziarna Wilgotność

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca dt/ha % wzorca 

Grupa odmian średnio wczesnych

Wzorzec 130,1 100 116,0 100 131,1 100 130,0 100 21,1 100 24,5 100 30,2 100 27,4 100 

FARMEZZO 130,1 100 117,0 101 127,4 97 122,0 94 22,5 107 24,7 101 29,5 98 26,3 96 

FARMPOWER ––– ––– ––– ––– ––– ––– 135,7 104 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 29,7 108 

FARMFIRE 131,0 101 115,8 100 137,3 105 125,0 96 23,6 112 25,5 104 30,8 102 27,5 100 

FARMORITZ 142,3 109 115,4 99 138,8 106 133,2 102 22,8 108 25,4 104 32,3 107 29,2 107 

FARMUELLER ––– ––– ––– ––– 143,7 110 134,2 103 ––– ––– ––– ––– 32,3 107 29,0 106 

FARMAXUS ––– ––– ––– ––– ––– ––– 128,8 99 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 27,0 99 

Grupa odmian średnio późnych

Wzorzec 132,7 100 123,1 100 139,8 100 141,4 100 18,7 100 25,9 100 32,6 100 26,9 100 

FARMURPHY ––– ––– ––– ––– 144,4 103 141,9 100 ––– ––– ––– ––– 33,3 102 27,2 101 

FARMIRAGE ––– ––– 127,9 104 141,3 101 136,9 97 ––– ––– 26,1 101 32,8 101 27,0 100 
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Pod takim właśnie hasłem od 2015 
roku prowadzimy w Polsce innowacyjne 
doświadczenia łanowe, mające na celu 
obserwację przebiegu wegetacji oraz 
porównanie plonowania i wilgotności 
ziarna naszych odmian zależnie od 
stanowiska. 

Podstawą opracowania naszej autorskiej 
metody były praktyczne spostrzeżenia 
podczas lustracji doświadczeń w ramach 
oficjalnych badań COBORU oraz liczne 
rozmowy z rolnikami na temat wyników 
podawanych w tych badaniach. 

Podczas spotkań rolnicy nader często 
zwracali nam uwagę na to, jak mało 
praktyczne, z ich punktu widzenia, są 
wyniki oficjalnych doświadczeń, które 
są statystycznymi wyliczeniami plonów 
uzyskanych na mikropoletkach, dodatko-
wo w odległych lokalizacjach, w innych 
warunkach glebowych i klimatycznych. 
Wielokrotnie słyszeliśmy też narzekania 
rozczarowanych rolników, którzy pod 
wpływem informacji o rewelacyjnych 
plonach w oficjalnych badaniach w da-
nym roku, decydowali się na uprawę 
określonej odmiany, która potem okazy-
wała się być jedynie „gwiazdą plonów 
określonego roku”. 

To uświadomiło nam konieczność 
zwrócenia większej uwagi na praktycz-

ny aspekt doświadczeń oraz potrzebę 
ich prowadzenia w bliskim sąsiedztwie 
rolników i ponadto w warunkach zbliżo-
nych do typowych – w uprawie łanowej, 
na większych areałach. 

Ponieważ mamy pełną świadomość tego, 
jak wielki wpływ na plon oraz jego pa-
rametry może mieć zmienność glebowa, 
nasze łany doświadczalne są zawsze 
ułożone wg schematu: wzorzec – bada-
na odmiana nr 1 – wzorzec – badana 
odmiana nr 2 – wzorzec, itd. Wzorcem 
dla każdej lokalizacji doświadczenia jest 
odmiana najwyżej plonująca w danym 
regionie. To jest kolejny element, któ-
ry odróżnia nasze doświadczenia od 
doświadczeń oficjalnych, gdzie wzorzec 
siany jest losowo i stanowi punkt odnie-
sienia średnio dla 3 bloków doświadcze-
nia. 

Zdecydowana większość zbiorów z pól 
doświadczalnych odbywa się w trakcie 
organizowanych przez nas dni pola, 
w obecności uczestniczących w nich 
rolników, a plon oceniany na bieżąco. 
Notowane wyniki i możliwy wpływ okre-
ślonych czynników na ich zróżnicowanie 
stają się od razu przedmiotem wymiany 
opinii i dyskusji. 

Z tego wyróżnika naszego cyklu 
jesteśmy szczególnie dumni!

WIĘCEJ PRAKTYKI, MNIEJ STATYSTYKI WIĘCEJ PRAKTYKI, MNIEJ STATYSTYKI | KATALOG 2023

WIĘCEJ PRAKTYKI, 
MNIEJ STATYSTYKISiejemy pewnośćSiejemy pewność

KATALOG 2023 |

Co roku doświadczenia w ramach naszego 
cyklu zakładane są w kilkunastu lokalizacjach 
na terenie całej Polski i powtarzane w tym 
samym miejscu przez co najmniej 3 lata. 

Daje nam to pełen przegląd przydatności 
poszczególnych odmian do uprawy na róż-
nych kompleksach glebowych i w odmiennych 
warunkach klimatycznych, a także pozwala 
na właściwą ocenę cech wyróżniających od-
miany, np. odporność na suszę czy tolerancja 
niekorzystnych warunków w newralgicznych 
fazach rozwojowych.
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FARMUELLER

FARMAXUS FARMORITZ FARMURPHY
FARMODENA

FARMIDABEL

FARMUREI

GULLIVERFARMROCKFARMEZZO

FARMFIREFARMUNOX
FARMURMEL

FARMPOWER

FARMIRAGE
FARMUMBA

UŚREDNIONE WYNIKI ZE WSZYSTKICH LOKALIZACJI DOŚWIADCZEŃ 
"WIĘCEJ PRAKTYKI, MNIEJ STATYSTYKI" W ROKU 2021

Lokalizacje 
doświadczeń  
w roku 20228

10

11

9

3

4

2

1

7
6

5

1 Agro-Team Dariusz Klusko 46-113 Wojciechów
2 Agro-Team Dariusz Klusko 48-210 Biała
3 Agri-Putz 62-023 Jaryszki
4 Smart Farm Paulina Bednarz 55-020 Krajków
5 Prywatne Gospodarstwo Rolne Zawada 39-200 Zawada
6 Gospodarstwo Rolne Paweł Leszczyński 96-130 Michowice
7 Gospodarstwo Rolne Jan Więckowski 99-423 Wola Gosłowska
8 Gospodarstwo Rolne Henryk Antoszewski 09-140 Unieck
9 Gospodarstwo Rolne Janusz Piernicki 83-225 Barłożno
10 Satio 87-880 Brzezie
11 Piotr Niestały 87-326 Grabówiec

LOKALIZACJA

4342

•

• •
• ••

• • •

•••
•

••

•

Liczba lokalizacji: FARMODENA 17, FARMAXUS 1, FARMEZZO 7, FARMFIRE 25, FARMIDABEL 2, FARMIRAGE 13, FARMORITZ 22, FARMPOWER 10, 
FARMROCK 7, FARMUELLER 13, FARMUBMA 7, FARMUNOX 21, FARMUREI 4, FARMURMEL 9, FARMURPHY 10, GULLIVER 7

Lokalizacje 
doświadczeń  
w roku 2022



KLUCZOWE CECHY

Odpowiednia na średnie i dobre stanowiska z dobrym 
przepuszczaniem wody

Bardzo wysokie plony ziarna w połączeniu z najwcześniejszym 
dojrzewaniem w grupie 000

Świetne zawartości białka i tłuszczu

Rośliny o przeciętnej wysokości

Ziarna o średniej MTZ

KLUCZOWE CECHY

Odpowiednia zarówno na lekkie, jak i na cięższe gleby

Wydatny potencjał plonowania

Imponująca zawartość białka

Rośliny o przeciętnej wysokości

Wysoka i powtarzalna MTZ

OBELIX wprost tryska mocą. Rośnie szybko i jest odporna na 
wyleganie. Zachwyca niezwykle dorodnymi ziarniakami, dokład-
nie takimi jakich oczekuje się od odmiany o takiej nazwie. 

Wczesna 000

60 – 65 
nasion/m2

 | KATALOG 2023XXX
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ASTERIX jest nową odmianą EU, która w badaniach rozpoznaw-
czych wyróżniała się wysokimi plonami o niskiej wilgotności ziarna. 
To najwcześniejsza odmiana grupy 000 – prawdziwy energiczny 
sprinter.

| KATALOG 2023ASTERIXOBELIXKATALOG 2023 | 

ASTERIXEnergiczny sprinter
OBELIX
Pakiet mocyPakiet mocy Energiczny sprinter

Wczesna 000

60 – 65 
nasion/m2

Koniec 
kwietnia – 

połowa maja

Koniec 
kwietnia – 

połowa maja

Plon białka kg/ha Plon nasion dt/ha Plon białka kg/ha Plon nasion dt/ha
1400

1200

1000

800

600

400

200

0
2018 2019 2020 2021

Obelix Wzorzec

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

2018 2019 2020 2021
Obelix Wzorzec

1260

1240

1220

1200

1180

1160

1140

1120

1100

1080

1060

2020 2021
Asterix Wzorzec

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

2020 2021
Asterix Wzorzec

+8
4 

kg

+1
06

 k
g

+1
3 

kg+3
4 

kg

10
3%

 w
zo

rc
a

+1
22

 k
g/

ha

10
9%

 w
zo

rc
a

+4
7 

kg
/h

a

10
5%

 w
zo

rc
a

11
2%

 w
zo

rc
a

10
3%

 w
zo

rc
a

10
3%

 w
zo

rc
a

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU, Grupa odmian średniowczesnych Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, Grupa odmian średniowczesnych i średnipóźnych
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Odmiana
wzorcowa
COBORU

Odmiana 
zarejestrowana  

w Polsce
BESTSELLER



Jeden rok

25 kg/ha

Marzec – 
sierpień

ODMIANA OKRES WEGETACJI W SKRÓCIE

FARMCUT jeden rok do dwóch lat Szybko rosnąca mieszanka pastewna do uprawy na gruntach ornych

FARMCUT W jeden rok do dwóch lat Życica wielokwiatowa z najwyższą produktywnością

FARMCUT F dwa – cztery lata Najlepszej jakości pasza nawet na glebach suchych

FARMCUT K dwa – cztery lata Duża objętość masy zielonej oraz wysoka zawartość białka

FARMCUT G dwa – cztery lata Mieszanka spełniająca wymogi zazielenienia, idealna jako międzyplon

FARMGRAZE wieloletni Uniwersalna mieszanka z przeznaczeniem na użytki zielone

FARMENERGY 4Q wieloletni Specjalna mieszanka odpowiednia do intensywnego użytkowania kośnego

FARMHORSE wieloletni Specjalna mieszanka na pastwiska i wybiegi dla koni

FARMCOVER SMR wieloletni Doskonała mieszanka późnych gatunków do podsiewów

FARMREPAIR wieloletni Klasyczna mieszanka do podsiewów

FARMCUT EKO dwa – trzy lata Wysoka jakość i wysokie plony w uprawach ekologicznych

FARMCUT EKO PROTEIN dwa – trzy lata Wyjątkowa mieszanka eko z wysoką zawartością motylkowatych

FARMCOVER EKO wieloletni Wyjątkowa kompozycja do podsiewów w rolnictwie ekologicznym

LUCERNA wieloletni Pasza o doskonałej strukturze i wysokiej zawartości białka

KONICZYNA CZERWONA wieloletni Pasza o wysokiej strawności dzięki dużej zawartości białka

ODMIANA SKŁAD W SKRÓCIE NASTĘPSTWO UPRAW

FARMSOMMER
rzodkiew oleista, gorczyca biała i len 
zwyczajny

głęboko się korzeni, do przyorania 
wiosną Kukurydza, zboża

FARMWINTER
rzepik ozimy, gorczyca biała, rzodkiew 
oleista i rzepak pastewny zimoodporny Kukurydza, zboża

FARMOK facelia, len zwyczajny, gryka zwyczajna bez roślin krzyżowych, do przyorania 
wiosną

Kukurydza, zboża, 
kapustowate

MIESZANKI TRAW

MIĘDZYPLONY

Let it grow

Międzyplony zyskały w ostatnich latach bardzo na znaczeniu i popularności. Przyorany plon ścierniskowy rozluź-
nia glebę, dostarcza materii organicznej i podnosi żyzność gleby.

Stały i blisko kontakt z gospodarstwami uprawiającymi trawy pozwolił nam dobrze poznać różne wyzwania związane 
z tą uprawą i opracować najodpowiedniejsze mieszanki traw.

Pełen luzPełen luz

Let it grow
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Nasza mieszanka kwitnąca FARMAJA cieszy zarówno 
owady, jak i oczy rolników. Podnosi bioróżnorodność 
na gruntach rolnych, przyciąga owady – przede wszyst-
kim pszczoły – i spełnia wymogi zazieleniania

33,1 % Facelia

22,2 % Koniczyna aleksandryjska

15,1 % Koniczyna skręcona

13,2 % Rzodkiew oleista

6,2 % Gorczyca biała

3,0 % Wyka siewna

2,8 % Gryka zwyczajna

1,1 % Słonecznik

1,3 % Łubin wąskolistny

1,0 % Ogórecznik lekarski

0,8 % Saradela

0,3 % Groch zwyczajny

SKŁAD

FARMAJASama słodycz

KLUCZOWE CECHY

Jednoroczna mieszanka kwitnąca

Idealne środowisko i źródło pokarmu dla owadów

Wysoka zawartość motylkowatych (42,9%)

Duży udział bogatych w pyłek roślin miododajnych

Nadaje się do zazieleniania roślinami gruntów ugorowanych roślinami miododajnymi 
(współczynnik 1,5)

Odpowiednia na międzyplony (współczynnik 0,3)

Dane dot. udziału nasion poszczególnych roślin
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Polska południowo–wschodnia
Marcin Lubowicki

Tel. kom.: +48 733 934 567
lubowicki@farmsaat.de

Polska centralna
Dariusz Socha

Tel. kom.: +48 793 016 581
socha@farmsaat.de

Polska północno–wschodnia
Łukasz Pycz

Tel. kom.: +48 533 380 716
pycz@farmsaat.de

Polska północno–zachodnia
Mateusz Wdowiak

Tel. kom.: +48 733 934 144
wdowiak@farmsaat.de

Polska południowo–zachodnia
Piotr Frankowski
Tel. kom.: +48 575 045 795
frankowski@farmsaat.de

Członek Zarządu 
Tomasz Krakowiak
krakowiak@farmsaat.de

Członek Zarządu 
Matthias Kühlmann
kuehlman@farmsaat.de

Specjalista ds. wsparcia sprzedaży
Iwona Nowak-Maślarz 
nowak-maslarz@farmsaat.de

NASZ ZESPÓŁ

WYDAWCA: 
farmsaat Polska Sp. z o.o
Nowa Trzcianna 12,  
96-115 Nowy Kawęczyn 
Tel.: + 48 797 411 325 
mail@farmsaat.pl

Odpowiedzialni za treść: Laurie Breuer, Tomasz 
Krakowiak, Agnieszka Nitek
Projekt: FREUNDESKREIS, Münster
Skład i druk: IMITA, Warszawa
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