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Metodický pokyn pre registráciu modifikovaných odrôd druhov poľnohospodárskych
plodín prihlasovaných do štátnych odrodových skúšok
Tento Metodický pokyn určuje postupy pre registráciu odrôd, ktoré sú určeným spôsobom
modifikovanými (t.j. zmenenými) verziami iných, doteraz známych registrovaných odrôd.
Modifikovaná verzia odrody je odroda zmenená v určitej vlastnosti, ktorá sa neprejavuje pri
hodnotení DUS skúšok a modifikovaná verzia odrody vo svojom popise nie je odlišná od svojej
klasickej verzie. Spomínané odrody môžu byť prihlásené do štátnych odrodových skúšok za
účelom ich registrácie viacerými spôsobmi. Metodický pokyn slúži ako informácia pre
žiadateľa o registráciu ako postupovať v podaní žiadostí pre registráciu uvedených odrôd
a akým spôsobom bude skúšanie prebiehať.
V prípade prijatia žiadosti o registráciu modifikovaných odrôd kontrolný ústav postupuje
nasledovne:
1.
Ak žiadateľ prihlási do štátnych odrodových skúšok modifikovanú odrodu, ktorej
klasická forma je zapísaná v Spoločnom katalógu, ale odroda nebola registrovaná
prostredníctvom SR a nie je zapísaná v LRO, postup pri registrácii je rovnaký ako u každej
inej novo prihlásenej nemodifikovanej odrody.
2.
Ak žiadateľ prihlási do štátnych odrodových skúšok modifikovanú odrodu, ktorej
klasická forma je už registrovaná v SR a odroda je zapísaná v LRO, uplatňujú sa
nasledovné postupy:
A) Ak žiadateľ prihlási do odrodových skúšok modifikovanú odrodu, u ktorej bola
zaregistrovaná klasická forma v SR a jedná sa o 1. modifikáciu, kontrolný ústav vykoná v DUS
skúškach porovnanie popisu prihlásenej odrody a všetkých komponentov na klasickú formu
odrody a jej komponenty v skrátenom konaní - t. j. 1 rok. Žiadateľ musí dodať osivo
modifikovanej odrody a všetkých jej komponentov, ako aj osivo klasickej formy odrody a
všetkých jej komponentov.
V skúškach hospodárskej hodnoty sa modifikovaná odroda porovnáva len na klasickú
formu odrody. Ak modifikovaná odroda nedosiahne úrodu klasickej formy odrody, nemôže byť
zaregistrovaná ako modifikovaná forma klasickej odrody. V prípade záujmu žiadateľa
pokračuje odroda v skúškach v ďalšom roku a výsledky úrod z 1. roku sa prepočítajú na
kontrolné odrody v skúšanom sortimente. V tomto prípade platia pre registráciu rovnaké
kritériá ako u každej novej odrody.
V skúškach hospodárskej hodnoty sa odroda zaradí do sortimentu, v ktorom bola skúšaná
klasická forma odrody spolu s klasickou formou. V prípade, že modifikáciou došlo k zmene
sortimentu, bude modifikovaná odroda zaradená do príslušného zmeneného sortimentu (napr.
modifikácia klasického hybridu slnečnice na HIOL).
Ak sa na základe výsledku DUS skúšok zistí, že odroda nie je odlišná od svojej
pôvodnej klasickej formy, okrem vloženého znaku, ak je uniformná aj v znakoch normálne
hodnotených v DUS skúškach aj v prejave modifikácie, môže byť považovaná za modifikovanú
odrodu. V takomto prípade po splnení všetkých ostatných podmienok na registráciu bude
rozhodnuté o jej registrácii po jednom roku skúšok.
Ak sa na základe výsledku DUS skúšok zistí, že odroda je odlišná od pôvodnej
klasickej formy odrody, nemôže byť odroda zaregistrovaná ako modifikovaná forma. V prípade
záujmu žiadateľa môže odroda pokračovať v druhom roku skúšok, pričom sa výsledky z 1.roku
porovnajú s popismi celej referenčnej kolekcie a po 2. roku DUS skúšok sa vypracuje nový
popis odrody.
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B) Ak žiadateľ prihlási do odrodových skúšok modifikovanú odrodu, ktorej pôvodná
forma bola zaregistrovaná v SR po 1. roku DUS skúšok ako modifikovaná odroda, čiže sa jedná
o „druhú“ modifikáciu odrody, bude sa takáto odroda skúšať ako nová odroda (2-3 roky) a
nemôže sa u nej uplatniť skrátený proces registrácie.
3.
Ak žiadateľ prihlási do štátnych odrodových skúšok geneticky modifikované odrody,
tieto sú vo všetkých prípadoch skúšané oddelene od sortimentov štátnych odrodových skúšok
a pri ich skúšaní sa musia primerane uplatňovať pravidlá koexistencie (zákon č. 184/2006
o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe). V prípade
geneticky modifikovaných odrôd sa postupuje rovnako ako je uvedené v bodoch 1. alebo 2.
Overovanie vlastnosti modifikácie v DUS skúškach
1) rezistencia k chorobám a iným patogénom
ÚKSÚP neoveruje uvedenú vlastnosť získanú modifikáciou. Túto vlastnosť potvrdí žiadateľ
písomnou deklaráciou, ktorú priloží do žiadosti o skúšanie.
2) rezistencia k účinným herbicídnym látkam
ÚKSÚP overuje túto vlastnosť v DUS skúškach a zabezpečuje registrovaný prípravok s danou
účinnou látkou na overenie modifikácie.
3) zmenená technologická kvalita, resp. zmena využitia
ÚKSÚP overuje túto vlastnosť prostredníctvom akreditovaných pracovísk (napr. obsah kyseliny
olejovej u HIOL hybridov slnečnice).
V prípade, že ÚKSÚP nemá skúsenosti s modifikovaným znakom resp. vlastnosťou, ktorou sa
odroda odlišuje od klasickej formy, odroda nebude skúšaná v skrátenom konaní, t.j. 1 rok.
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