
OZEAN
Bezkres plonowania

Pszenżyto ozime
Hodowca:  KWS Lochow Niemcy
Rejestracja:  PL 2020

MOCNE STRONY
Rekordowe wydajności ziarna 
Niespotykana zimotrwałość 
Znakomita odporność na pleśń śniegową

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY
właściwości agronomiczne
zimotrwałość 6,5
kłoszenie      
dojrzałość      
wysokość roślin      
odporność na wyleganie      

odporność na choroby
mączniak      
septorioza liści      
septorioza plew      
fuzarioza kłosa      
rdza brunatna      
rdza żółta      
pleśń śniegowa      

wartość plonu
plon ziarna      
MTZ      
ciężar 1 hl       
zawartość białka surowego      

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

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 300 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Średnie do dobrych stanowisk.

ZALETY
 Q Wysoka krzewistość to z pewnością 

duży atut tej odmiany, ale dopiero 
jedna z najwyższych zimotrwałości 
wśród obecnych pszenżyt i genialny 
profil zdrowotnościowy (bardzo wysoka 
odporność na pleśń śniegową potwierdzona 
obserwacjami COBORU) powodują, że jest 
ona po prostu bezkonkurencyjna.  
OZEAN idealnie nadaje się do gospodarstw 
o intensywnym nawożeniu organicznym.

FAKTY
 Q jedna z najwyższych zimotrwałości wśród 

odmian dostępnych w Polsce ‑ 6,5 w ocenie 
COBORU

 Q w czołówce plonowania w doświadczeniach 
rejestrowych BSA 2016‑2018 (średnio 
107% wzorca)
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OZEAN

 Krzysztof Piłat
Kierownik Regionu Polska i Kraje Bałtyckie,
IGP Polska

OZEAN to nowa, wyjątkowo mocna kreacja 
odmianowa pszenżyta ozimego w typie 
pszenicznym, charakteryzująca się rekordowo 
wysokim poziomem plonu ziarna w badaniach 
urzędowych na terenie Polski oraz Niemiec. 
Odmianę OZEAN, co niezwykle ważne dla 
warunków Polski charakteryzuje najwyższa 
w serii badanych odmian pszenżyta ozimego 
zimotrwałość, oceniona przez COBORU 
na imponujące 6,5 w skali 9 stopniowej. Nie 
bez znaczenia pozostaje wyróżniająca odmianę 
OZEAN zdrowotność, w tym najwyższa 
w badaniach niemieckich odporność na rdzę 
brunatną oraz najwyższa w badaniach COBORU 
odporność na rdzę źdźbłową przy znakomitej 
odporności na mączniaka prawdziwego. OZEAN 
charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem 
o bardzo dobrym wyrównaniu i gęstości. Szereg 
zalet odmiany OZEAN z pewnością docenią 
zarówno profesjonalni sympatycy gatunku, jak 
i producenci rozpoczynający doświadczenie 
z uprawą pszenżyta w swoim gospodarstwie.
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Plonowanie odmiany OZEAN na dwóch poziomach 
agrotechniki [w % wzorca] 
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2020

 OZEAN   WZORZEC 

Plon ziarna odmiany OZEAN w wybranych punktach doświadczalnych 
w 2020 roku [w % wzorca]
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2020

 OZEAN   WZORZEC 
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Marianowo Kościelna Wieś Sulejów
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Seroczyn Uhnin Tarnów

WYNIKI


