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FarmSaat maiszaden 2022 “meer zetmeel van eigen bodem” 
 

Hierbij ontvangt u van ons de nieuwe folder met het assortiment van FarmSaat voor het seizoen 2022 met 

prijzen. Uit de huidige rassen hebben wij een selectie gemaakt op basis van ervaringen in de regio, huidige 

groei-omstandigheden en op landbouwkundig en opbrengst-technisch aspect. Daarnaast hebben wij 

reeds jaren eigen onderzoek en analyses verzameld voor een deskundige aanbeveling van deze rassen. 

 

Ontsmettingen; 
 Force 20CS  ( tegen ritnaalden); 
De Force 20CS ontsmetting wordt gecombineerd met Korit ( tegen vogelvraat ).   

Forc 20CS + korit is verkrijgbaar op de rassen Farmodena en Farmoritz. 

 

 CORNGUARD + korit; bestaat uit 3 elementen ( o.a. tegen vogelvraat ) 
Ten eerste bevat CORNQUARD + Korit het fungicide Maxim Quattro. Deze fungicide heeft een 

goede werking tegen allerlei schadelijke bodem- en zaadschimmels. Heel specifiek werkt Maxim 

Quattro ook tegen Rhizoctonia en Pythium.  
 

Daarnaast bevat het zaaizaad ontsmettingsmiddel Korit. Korit biedt de maiskorrel een uitstekende 

bescherming tegen vogelvraat. FarmSaat heeft al vele jaren positieve ervaringen met dit middel. 
 

Het derde component is een combinatie van organische mineraal NK meststoffen met veel sporen-

elementen. Deze meststoffen ondersteunen de  vitaliteit en ontwikkeling van de kiemende 

maiskorrel en het kiemplantje.  

 

 

Farmodena; Vroeg snijmaïs FAO 220 

Farmodena is een massaal vroeg snijmaïsras met zeer hoge 

drogestof- en VEM opbrengsten, hoog zetmeelgehalte en 

een goede korrelopbrengst. 

 
 

Farmerino; Middenvroeg snijmaïs+CCM FAO 230 

 

Farmerino is een zeer stevig kwaliteits snijmaïsras/CCM met 

zeer hoge zetmeel-gehaltes en korrelopbrengsten. Zeer 

hoog drogestofgehalte. 

 

Alleen als standaard zonder ontsmetting verkrijgbaar! 
 

 
 

Farmoritz;  Middenvroeg snijmaïs+CCM FAO 240 

 
Farmoritz is een zeer stevig (7,5) middenvroeg 

snijmaïsras/MKS/ CCM met zeer hoge zetmeel- en 

korrelopbrengsten.  Zeer sterke landbouwkundige 

eigenschappen en stay-green.  

Farmoritz is ook geschikt voor droogtegevoelige gronden. 

Hoogste zetmeelgehalte bij 35% ds! 

Gigantische korrelopbrengst! 
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