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MOCNE STRONY
Bardzo dobra mrozoodporność 
Wczesny termin kłoszenia
Wysoka MTZ

ZALETY
Świetna adaptacja do naszego klimatu, dzięki optymalnej 
wczesności. Idealna dla gospodarstw o intensywnym 
kierunku uprawy. Wysoka zdrowotność i jakość zbieranego 
ziarna daje gwarancję wysokiej opłacalności. 

Niespotykany plon i zimotrwałość

Pszenica ozima klasy B
Hodowca: Syngenta, Niemcy
Rejestracja: PL 2013FAKIR

WARUNKI AGROTECHNICZNE
Termin i gęstość siewu (roślin/m2):

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 300 szt. 340 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Nie ma większych wymagań co do stanowiska, 
a na tych lepszych gwarantuje zwyżkę w plonowaniu.

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

septorioza liści        
septorioza plew        
fuzarioza kłosa        

rdza brunatna        
rdza żółta         

DTR        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
liczba opadania        

stabilność liczby opadania        
zawartość białka surowego        

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• odmiana w Top 10 najlepszych odmian pod 

względem plonowania w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU w sezonie 2018/2019,  

• idealna odmiana w intensywnych systemach uprawy, 
o wysokiej reakcji (blisko 20% więcej plonu) na wyższe 
nawożenie.



35

REKOMENDACJE

Z
B

O
Ż

A
 O

Z
IM

E

FAKIR  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Mirosław Koczyński
Specjalista Agronomi,
Oddział Wietlin, województwo podkarpackie

W firmie PROCAM pracuje od 12 lat i doradza 
na powierzchni ponad 10 tys. ha.

Pszenica FAKIR należy do odmian chlebowych 
z grupy B. Dla mnie, najważniejszą cechą tej 
odmiany, jest jej wysoka zimotrwałość, po-
twierdzona znakomitym rezultatem osiągnię-
tym w warunkach skrajnie trudnej zimy 2016. 
Świetnie spisuje się w gospodarstwach o inten-
sywnym kierunku uprawy. Do tego idealnie pasuje 
jej profil zdrowotnościowy, szczególnie wysoka 
tolerancja na mączniaka oraz rdzę żółtą i brunat-
ną. Klienci, z którymi współpracuję cenią sobie 
FAKIRA ze względu na bardzo dobre parametry 
handlowe tj. liczbę opadania i gęstość. W moim 
terenie odmiana FAKIR szczególnie dobrze znosi 
opóźniony zbiór; słoma jest stabilna na dokłosiu, 
dzięki czemu utrzymuje plon i wysokie parame-
try jakościowe. Poza tym nadaje się zarówno do 
siewów optymalnych jak i opóźnionych, np. po 
burakach cukrowych.
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Plonowanie odmiany FAKIR na tle odmian wzorcowych  
w suchym sezonie 2019
Doświadczenia PDO COBORU, w dt/ha

Artist Fakir FormacjaRGT 
Kilimanjaro

Patras

102,2
dt/ha

101,6
dt/ha

97,1
dt/ha

98,2
dt/ha

94,2
dt/ha

Plon ziarna na dwóch poziomach agrotechniki w latach 
2016-2018 [dt/ha]
Doświadczenia porejestrowe COBORU 2018

 2016   2017   2018
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80,5 
dt/ha

90,3 
dt/ha

poziom a1 poziom a2

88,3 
dt/ha

99,4 
dt/ha

72,6 
dt/ha

83,0 
dt/ha


