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Popis ponúkaných odrôd   2022 
Pšenica ozimná  

PS Luana 
 

Registrovaná 2018 

 

Stredne skorá, stredne vysoká odroda  s bezostinatým klasom. 

Potravinárska kvalita (E)  8-9. Pšenica s veľmi dobrou úrodnosťou, 

vyššou odolnosťou voči vyzimovaniu a poliehaniu. Dobrý 

zdravotný stav. Vyšľachtená  v VŠS Vígľaš – Pstruša. 

PS Puqa 
 

Registrovaná 2015 

 

Skorá odroda s vysokou potravinárskou kvalitou 8, vysoký 

úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 17 

%). Odroda má vysokú objemovú hmotnosť a vysokú väznosť 

vody múkou, vysoké farinografické hodnotenie. Má dobrú 

odolnosť proti hrdzi plevovej, celkový zdravotný stav je dobrý. 

Vyšľachtená  v VŠS  Vígľaš – Pstruša.  

PS Jeldka 
 

Registrovaná 2015 

 

Stredne skorá až neskorá odroda s ostinatým klasom. 

Nepotravinárska kvalita. Pšenica má vysoký úrodový potenciál, 

vysokú HTZ, veľmi dobrú odolnosť proti hrdzi plevovej, dobrú 

odolnosť proti múčnatke trávovej, listovým škvrnitostiam a hrdzi 

pšenicovej. Vyšľachtená  v VŠS Vígľaš – Pstruša. 

PS Lubica 
 

Registrovaná 2014 

 

Prvá slovenská odroda  pološpaldy. Odroda si po nutričnej stránke 

zachováva kvalitu špaldovej pšenice a dosahuje vysoké úrody zrna, 

ktoré netreba odplevovať. Vysoká  HTZ. Vyšľachtená  v VŠS 

Vígľaš – Pstruša. 

PN Mislina 

 
Registrovaná 2019 

Ozimná, neskorá, vysoká, potravinárska kvalita 3, s vyššou 

úrodnosťou, stredná až nízka odolnosť voči poliehaniu, s dobrou 

odolnosťou voči vyzimovaniu, dobrý zdravotný stav, vhodná pre 

všetky oblasti pestovania. Vyšľachtená na VÚRV Piešťany. 

 
Tritikale ozimné 

PS Tecko 
 

Registrované  2012 

 

Stredne skorá odroda s vysokou stabilnou úrodou a s vysokou 

HTZ. Veľmi dobrá  zimuvzdornosť. Vhodná  na pestovanie vo 

všetkých výrobných oblastiach. Vyšľachtené  v VŠS Vígľaš – 

Pstruša. 

Pingpong 
 

Registrované  2010 

 

Veľmi vysoký úrodový potenciál najmä v kukuričnej a repnej 

výrobnej oblasti. Vysoká  HTZ. Výborná odolnosť proti 

vyzimovaniu a veľmi dobrý zdravotný stav. Odroda je odolná  voči 

poliehaniu. Vyšľachtené  v VŠS Vígľaš – Pstruša. 

 

Ovos ozimný 

PS Pankrac 

 
Registrovaný 2015 

 

Prvá slovenská odroda ozimného ovsa s veľmi dobrou 

zimuvzdornosťou. Je to skorá, žlto zrnná odroda  plevnatého ovsa, 

má veľmi dobrú odnožovaciu schopnosť, vysoký úrodový 

potenciál (v ŠOS prekonala kontrolnú odrodu v priemere o 13,5 

%). Odroda má dobrý zdravotný stav, odolnosť proti plesni snežnej 

je stredná. Vyšľachtený  v VŠS  Vígľaš – Pstruša. 
 


