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MOCNE STRONY
Rewelacyjna wczesność
Wysoka zdrowotność 
Z tolerancją na suszę

ZALETY
Bardzo wczesna odmiana o wysokiej jakości wypiekowej, 
z wysoką zdrowotnością liści i kłosa, szczególnie przydatna 
na wczesny zbiór w różnych regionach i stanowiskach.

Pszenica ozima klasy B/A
Hodowca: Strube, Niemcy
Rejestracja: EU  2015

Wczesność ma swoje znaczenie

FAUSTUS

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        

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

wczesny optymalny opóźniony

270 szt. 330 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na wszystkie stanowiska. Idealna w zmianowaniu 
z rzepakiem. Świetnie toleruje suche, przewiewne gleby. 

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach 

własnych PROCAM w regionie zachodniopomorskim 
w latach 2018 i 2019  
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REKOMENDACJE
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FAUSTUS  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Krzysztof Olech  
Specjalista Agronomii ds. Kluczowych Klientów, 
Oddział Stargard,  
województwo zachodniopomorskie 

W firmie PROCAM pracuje od 10 lat i regularnie lustruje 
plantacje oraz doradza rolnikom w części zachodniej woj. 
zachodniopomorskiego i północnej woj. lubuskiego.

FAUSTUS jest pszenicą wczesną i mało 
wymagającą co do stanowiska. Uprawiany może 
być na stanowiskach słabszych, z okresowymi 
niedoborami wody. Doceniam tę odmianę z racji 
wysokiej odporności na choroby z grupy septorioz 
i fuzarioz oraz elastyczności co do prowadzenia 
łanu w okresie wegetacji. Wdzięcznie reaguje  na 
zabiegi regulacyjne i fungicydowe. Z własnego 
doświadczenia wiem, że ta pszenica intensywnie 
się krzewi i nie należy gęsto jej siać, nawet przy 
opóźnionym terminie siewu. FAUSTUS sprawdził 
się w sezonie wegetacyjnym 2018/2019, 
zarówno w realiach suszy jak i słabszych gleb, 
dając plony powyżej średnich, w gospodarstwach 
w których doradzam. Większość gospodarstw 
w bieżącym roku zwiększyło areał uprawy tej 
odmiany. 

Plonowanie odmiany FAUSTUS w 2019 na tle innych odmian
Doświadczenia własne Procam, Krąpiel, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie

Faustus

80,0
dt/ha

Findus

79,0
dt/ha

Pankratz

70,0
dt/ha

Gustav

78,0
dt/ha

Florian

67,0
dt/ha

Emilio

65,2
dt/ha

Plon ziarna w latach 2017 i 2018 na tle innych odmian w [dt/ha]
Doświadczenia własne PROCAM, Strachocin 2017, 2018
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