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MOCNE STRONY
Wysoka jakość odmiany 
Wysoka mrozoodporność  
Niska podatność na rdzę żółtą

ZALETY
Połączenie jakości i wyśmienitych parametrów 
agrotechnicznych z ponadprzeciętną zdrowotnością 
stwarza wysokie bezpieczeństwo w jego uprawie, nawet 
w mocno stresowych warunkach, zarówno stresu wodnego 
jak i temperaturowego. Rekordowe plony ziarna gwarantują 
najwyższy dochód z uprawy każdego hektara tej odmiany.

Pszenica ozima klasy A
Hodowca: Syngenta, Szwajcaria 
Rejestracja: EU 2014

Król pól

FINDUS

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

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 310 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Średnie gleby, zarówno w regionach suchych  i wilgotnych. 

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
• Gospodarstwo Rolne Bystrze Sp. z o.o. we współpracy 

z PROCAM Polska Sp. z o.o. w dniu 1 sierpnia 2019 
roku w Bystrzu ustanowiło Rekord Polski w kategorii 
NAJWIĘKSZY PLON PSZENICY OZIMEJ Z HEKTARA 
uzyskując wynik 10,531 t/ha
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REKOMENDACJE
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FINDUS  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Rafael Głodnicki
Główny Specjalista do Spraw Produktów Bio
Oddział Tczew, województwo pomorskie

W firmie PROCAM od 15 lat. Swoją wiedzę wykorzystuje 
w doradztwie na ponad 11 tys. ha, w gospodarstwach 
o różnym areale od 20 do 2500 ha.

Z czystą przyjemnością przedstawiam odmia‑
nę pszenicy oz. FINDUS, którą w ponad 80% 
sieją moi klienci. Zacznijmy od jesieni. Odmianę 
polecam do siewów wczesnych i optymalnych, ale 
sprawdza się też w nieco opóźnionych termi‑
nach. Wysoki stopień krzewienia, nawet przy 
niskiej normie wysiewu, gwarantuje uzyskanie 
4‑6 źdźbeł produktywnych, bez ich redukowania 
w późniejszym okresie. FINDUS wyróżnia się nie‑
co węższymi blaszkami liściowymi o ciemno zielo‑
nym zabarwieniu. Ważnymi zaletami tej pszenicy 
jest bardzo wysoka zimotrwałość oraz małe 
wymagania wilgotnościowe, które mają większe 
znaczenie, w warunkach coraz bardziej pogłębia‑
jącej się suszy w naszym kraju. FINDUS wyróżnia 
się swoistym pokrojem, zwłaszcza w okresie maja 
(faza liścia flagowego BBCH 37‑39). Nie bez zna‑
czenia jest również dobra odporność tej odmiany 
na choroby grzybowe, zawłaszcza na mączniaka 
oraz rdze brunatną i żółtą. Wysoki plon ziarna 
o wysokich parametrach jakościowych kształtuje 
tę odmianę w moich zaleceniach jako najczęściej 
uprawianą na Powiślu i Żuławach Wiślanych 
w ostatnich kilku latach. 

NAJWIĘKSZY PLON 
PSZENICY OZIMEJ 
Z HEKTARA !

Plon ziarna w wybranych punktach doświadczalnych  
w suchym 2018 roku [w % wzorca]
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2018

 FINDUS   WZORZEC

wzorzec = średnia z odmian Patras, Artist, RGT Kilimanjaro, Formacja
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Chrząstowo

116%

70,1
dt/ha

Sobiejuchy

107%

80,7
dt/ha

Cicibór Duży

110%

56,9
dt/ha

Ruska Wieś

54,1
dt/ha

102%

Śrem
Wójtostwo
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dt/ha
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Krościna Mała Zybiszów Tarnów Głubczyce Pągów
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