
Niespotykany plon i zimotrwałość

FAKIR

ZALETY 
 Q Świetna adaptacja do naszego klimatu, 

dzięki optymalnej wczesności. Idealna 
odmiana w intensywnych systemach 
uprawy, o wysokiej reakcji na wyższe 
nawożenie (wzrost plonowania o ok. 20%). 
Wysoka zdrowotność i jakość zbieranego 
ziarna daje gwarancję wysokiej 
opłacalności.

FAKTY
 Q odmiana w Top 10 najlepszych 

odmian pod względem plonowania 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU w sezonie 2018/2019  

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

MOCNE STRONY
Bardzo dobra mrozoodporność 
Wczesny termin kłoszenia
Wysoka MTZ

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
zimotrwałość 4,5
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        
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FAKIR

 Miłosz Łabusiński
Specjalista ds. Zbóż PROCAM

FAKIR to sprawdzona i ciekawa pszenica 
z portfolio odmianowego firmy PROCAM.
Piszę o niej że jest ciekawa, bo choć należy 
do pszenic z grupy B, to dzięki odpowiednim 
zabiegom agrotechnicznym można spokojnie 
uzyskać z niej parametry odmiany A klasowej, 
przy zachowaniu wysokiego plonu. Kolejna cecha 
jaka sprawdza się w tej odmianie to bezpieczna 
zimotrwałość czyli 4,5 w skali COBORU. 
Aby nie być gołosłownym zimotrwałość ta 
została potwierdzona w dwóch sezonach ze 
srogimi zimami tj. w 2012 i 2016. Dodatkowo 
wczesność i świetna regeneracja po zimie 
to atuty odmiany, które wybaczają wiele błędów. 
W gospodarstwach o intensywnym nawożeniu 
FAKIR odwdzięcza się nawet o 20% wyższym 
plonem, co w połączeniu z wysoką tolerancją 
na mączniaka, rdzę żółtą i brunatną powoduje, 
że nasi klienci chętnie go wybierają.
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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

WYNIKI


