
ODRŮDA VHODNÁ I PRO 
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

 � Vysoký výnos zrna i zelené hmoty
 � Vynikající zdravotní stav a odolnost 
poléhání

 � Odrůda vhodná pro krmné účely
 � Ideální pro silážování i výrobu bioplynu
 � Vhodné i pro ekologické zemědělství

Proč Puzon 
Puzon je plas  cká a zdravá odrůda nenáročná na pěsteb-
ní podmínky. Dosahuje výborných výsledků i při minimu 
vstupů, dokonce i v ekologickém zemědělství. I při běžné 
výšce rostlin 100 až 120 cm má Puzon vysokou odolnost 
poléhání. Vyšší odnoživost a  m lepší konkurence pleve-
lům je přínosem při pěstování v ekologickém režimu hos-
podaření. 
Ekologič   i běžní pěs  telé ocení výborný a vyrovnaný 
zdravotní stav odrůdy. Puzon je odrůda tri  kale vhodná 
ke sklizni na zrno i k silážování celých rostlin. Výborné vý-
nosy zrna potvrzuje každoročně ve zkouškách SDO i na po-
kusné stanici v Humpolci, kde jsou v grafu vidět jen mi-
nimální výnosové rozdíly mezi ošetřenou a neošetřenou 
variantou pěstování, což jen potvrzuje jeho výborný zdra-
votní stav. 

TAKÉ

EKOPuzon

JAK NA PUZON
Puzon je odrůda jarního tri  kale vhodná pro konvenční 
hospodaření i ekologické zemědělství. Při běžném pěs-
tování stačí jedno ošetření širokospektrálním fungici-
dem na konci sloupkování nebo na počátku metání. Pu-
zon není nutné ošetřovat regulátorem růstu. Sníženou 
dávku regulátoru růstu doporučujeme aplikovat pouze 
v případě intenzivního pěstování, na lepších půdách 
nebo při vyšší dávce dusíkatého hnojení.

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitos  7
Rez žitná a pšeničná 8
Rez plevová 8
Fuzariózy klasů 8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání 8
HTZ (g) 38

Odnoživost střední 
až vyšší

Počet produk  vních stébel (ks/m2) 500–550
Výška rostlin (cm) 100–120
Výsevek (MKS) 4,0–4,8 

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Právně chráněná oDrůDa
Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Česká republika, s.r.o.

Vyšlech  l: DANKO Hodowla Roslin Sp. z o.o., Polsko
Registrace: ČR, Polsko, Litva, Velká Británie
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Puzon dosahuje pravidelně výborných výnosů 
v Humpolci

Zdroj: Výsledky na pokusné stanici VÚRV v Humpolci v letech 2018–2021

Množitelská plocha Puzonu na Vysočině
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