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Odrody FarmSaat AG, tie najlepšie na Slovensku
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FARMFLINK

S 220

stredné a ťažké pôdy

FARMPORT

S 230

pôdy priemernej kvality,
chladné a ťažké pôdy

FARMANAGER

S 220

K 230

ľahké a stredné pôdy,
tolerantná

FARMFIRE

S 230

K 230

pôdy priemernej
kvality,všetky stanovištia

K 240

všetky stanovištia

FARMPILOT

pôdy priemernej kvality
zásobené vlahou,
nie piesčité stanovištia

FARMAGIC

S 240

FARMGOLD

S 240

FARMAMMUT

S 250

FARMFLEX

S 250

K 250

FARMGIGANT

S 260

K 260

tolerantná vo vzťahu k
hustote porastu, odporúčaná
aj na ľahké pôdy

K 240

len pôdy s dobrou
zásobou vlahy, nie piesčité
stanovištia

Poľnohospodárske družstvo „SNP“ so sídlom v Sklabini je
výhradným zástupcom nemeckého šľachtiteľa kukuríc
spoločnosti FarmSaat AG pre Slovensko. Vďaka kvalite svojej
genetiky si tieto hybridy vydobyli pevné miesto na
nemeckom, západoeurópskom, poľskom, českom trhu a
umiestnenie začínajú nadobúdať aj na slovenskom trhu.
Spoločnosť FarmSaat je jedným z najväčších predajcov
kukuríc v Nemecku (v roku 2014 v prvej TOP 10) a má
najvyššie medziročné nárasty predaja osív kukurice. Tieto
výsledky najlepšie vypovedajú o kvalite hybridov FarmSaat.
V roku 2014 sme naše odrody testovali na viac ako 200
stanovištiach. Naše osivá je možné kúpiť len u našich Farmpartnerov alebo cez internet, v obchode ich nedostanete.
Takýmto priamym predajom sa stávajú naše osivá cenovo

všetky stanovištia
všetky stanovištia,
odporúčaná hustota výsevu
(8 rastlín/m2)

výhodnejšie. Predaj sa opiera o skúsenosti a vedomosti
miestnych poľnohospodárov, ktorí už vyskúšali všetky varianty
vo vlastnej výrobe a najlepšie sa vyznajú predovšetkým v
miestnych, regionálnych a klimatických podmienkach a
agronomických požiadavkách. Takto vedia Farmpartneri
každému zákazníkovi poradiť aj v špeciﬁckých situáciách.
Naše odrody pochádzajú z nášho vlastného šľachtenia v
južnom Nemecku,tak zaručujú optimálne prispôsobenie sa
klimatickým podmienkam v Európe. Hybridy šľachtíme
tradičnými metódami kríženia bez použitia geneticky
modiﬁkovaných organizmov. Osivá dostanete výlučne u
Farmpartnerov! Zisti, kde v tvojom okolí býva najbližší
Farmpartner. Opýtaj sa, alebo zavolaj.
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