
MOCNE STRONY
Wysoka jakość odmiany 
Wysoka zimotrwałość 
Uniwersalność w uprawie

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

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

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 310 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Nadaje się na wszystkie stanowiska pszeniczne. Do 
uprawy w całym kraju.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY
właściwości agronomiczne
zimotrwałość 6,0
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      
 

ZALETY
 Q Połączenie jakości i wyśmienitych parame‑

trów agrotechnicznych z ponadprzeciętną 
zdrowotnością stwarza wysokie bezpie‑
czeństwo w jego uprawie, nawet w mocno 
stresowych warunkach, zarówno stresu 
wodnego jak i temperaturowego (6,0 
w skali COBORU). Rekordowe plony ziarna 
gwarantują najwyższy dochód z uprawy 
każdego hektara tej odmiany.

FAKTY
 Q Gospodarstwo Rolne Laird Agro Group 

we współpracy z PROCAM Polska Sp. z o.o. 
w dniu 11 sierpnia 2020 roku w Borętach 
ustanowiło Rekord Polski w kategorii 
NAJWIĘKSZY PLON PSZENICY OZIMEJ 
Z HEKTARA uzyskując 11,628 t/ha
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 Mirosław Koczyński
Specjalista Agronomi,
Oddział Wietlin, województwo podkarpackie

W firmie PROCAM pracuję 13 lat i doradzam 
na powierzchni 10 tys. ha.
Pszenica FINDUS jest odmianą jakościową  
z grupy A. Dla mnie ważną cechą tej odmiany 
jest najwyższa zimotrwałość spośród wszyst-
kich zarejestrowanych pszenic w Polsce. 
Ta cecha bardzo korzystnie wpływa na rozwój 
początkowy i późniejszy wzrost pszenicy. 
Potwierdzeniem tego jest nowy rekord Polski 
w plonowaniu, ustanowiony właśnie przez 
tę odmianę w 2020 roku.
Klienci z którymi współpracuję cenią sobie 
tę odmianę ze względu na bardzo dobre para-
metry handlowe tj. plonowanie, liczba opadania 
i gęstość.
Na moim terenie pszenica FINDUS szczególnie 
dobrze znosi opóźniony zbiór. Słoma jest sta-
bilna na dokłosiu, dzięki czemu utrzymuje plon 
i parametry jakościowe.

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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Tarnów Zybiszów Głubczyce Pągów

NAJWIĘKSZY PLON PSZENICY  
OZIMEJ Z HEKTARA ! 

I miejsce w 2019 roku
II miejsce w 2020 roku

REKORDOWE 
PLONY!

WYNIKI


