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Účel přednášky:
navázat na základní teoretické předměty typu 

„genetika, genové inženýrství“ , dokumentovat 
obrovský rozvoj aplikace geneticky modifikovaných 
rostlinných buněk i organizmů 

-jako výzkumných nástrojů a modelů-jako výzkumných nástrojů a modelů

-jako zdrojů potravin, surovin, léčiv, energie

ve světě i v tomto státě

V podání unikátního souboru odborníků z 
univerzit,AV,privátních institucí i ministerstva 
zemědělství ….viz podrobný sylabus na SISu !!!



INTERAKTIVNÍ PRESENTACE

vědecky, ekonomicky i ekologicky 

citlivé problematiky ,

provázené v obecném povědomí mnoha 
nepravdami, mýty, obavami i nesmyslynepravdami, mýty, obavami i nesmysly

s využitím mnohaletých zkušeností z diskusí 

s odborníky i oponenty z nevládních organizací

i poznatků  vlastní experimentální práce



Věř, ale komu věřit, měř :

konfrontace současné vědy a „mýtů“



Základní šlechtitelské techniky:

* neuvědomělý/cílený výběr (selekce) nahodilých   
odchylek (spontánních mutací)

* křížení (hybridizace)…blízké, vzdálené

používá se od dob prvých primitivních zemědělcůpoužívá se od dob prvých primitivních zemědělců
nic z toho není „přirozené“ 

* záměrná mutageneze a následná selekce  
žádaných odchylek

* cílený přenos genů – tranzgenóze…GMO



Smrtelný hřích již
Před 10 000 lety?

Asyrské božstvo přenáší 
pyl z  váčku na samičí 
květenství datlové palmy

Symbolika plodnosti
ALE i zřejmě prvníALE i zřejmě první
cílené křížení kulturních 
rostlin (kněží)

standardní
hybridizační techniky
již DNES

NESTAČÍ



Konvenční křížení + genové mapování :
syntéza karotenoidů u mrkve
je kodována až 20 různými geny 
„rainbow of colors“

To se to kříží u mrkve,
ale co např. kulturní, sladký, velkoplodý BANÁN
s genovými zdroji několika klonů !!



Počet lidí na světě
se blíží 6,5 mld

2030 …….8.2 mld     
2050 …….9.6 mld ?

Konvenční a vůbec už ne „eko“zemědělství
nás neuživí 

2050 …….9.6 mld ?

50 milionů hladoví 
850 milionů podvýživa

„mal-nutrition“
téměř větší problém
než sám hlad



BIOPALIVA:
nutnost, móda, hloupost
nebo ekonomická diverse ?

„konkurovat výrobou
agropaliv produkci potravin
je čin téměř kriminální ..je čin téměř kriminální ..

Martin Kašík:
Energetické toky v 
ekosystému
VESMÍR duben 08



JAK vzniká rostlinné GMO ??

Geneticky Modifikovaný Organizmus

obsahuje jeden či více „cizorodých“genů, vložených 
dopůvodního genomu nestandardní „parasexuální“ dopůvodního genomu nestandardní „parasexuální“ 
cestou:

* pomocí „biologického vektoru“ (virus, bakterie)
* „bezvektorově“ tj. mikrooinjekčně, mikronáboji,       

elektroporací, máčením aj.

PŘÍJEMCE: buňka nepohlavní či pohlavní



Částicové dělo

particle Gun

(biolistika)



svěrací buňky průduchů
transformované            netransformované

Rostliny bramboru 
transformované genem pro GFP

zelená fluorescence



Transgenní buněčné suspense

Svítí –nesvítí: kdy, kde, proč 

….obecná problematika genového „silencingu“



Jaké jsou současné hlavní praktické cíle 
přípravy rostlinných GMO ???

* plodiny se zvýšenou odolností vůči
biotickým (patogenům, herbivorům, plevelům.)
a abiotickým stresům (zasolení, sucho,nepříznivá     
teplota..)
umožní rozšíření produkčních ploch, snižování 
teplota..)
umožní rozšíření produkčních ploch, snižování 
ztrát

* plodiny se „zlepšeným“ obsahem metabolitů –
od vitaminů přes rostlinné „jedlé“ vakciny po 
rekombinantní diagnostika a léčiva 

* rostliny změněné architektury



Svět hodnotí

10 let 
komerčního pěstování
„GM crops“

HERBICID TOLERANT
INSECT RESISTANTINSECT RESISTANT

velkými i malými
státy i farmáři

žádné katastrofy
obecný úspěch
značné naděje



GMO plodiny 
svět a Evropa 2008:

114,3 mil.ha
23 zemí
12 mil.pěstitelů



* škůdce „diamantová můra“
je v Indii odolná k většině pesticidů,
zoufalí farmáři se ilegálně vracejí k DDT

* náklady na postřik 168 mil US $ ročně,

Nejen BT kukuřice, soja či bavlník:

* náklady na postřik 168 mil US $ ročně,
představují 38% celkových

* stříkat nutno jednou týdně,celkem 13x

* celkem 6000 tun ročně insekticidu

KVĚTÁK  i  ZELÍ v Indii je klíčová součást stravy, 
zejména pro vegeteriány



BT zelí a květák



Biofortifikace: zlatá rýže I.POTRYKUSE 2001

Golden Rice 2 …… SYNGENTA , U.K., 2005 
jiný gen pro fytoenesyntázu
až 24x vyšší obsah karoténu
oproti GR 1 …kryje více než
50% denní potřeby vitaminu A

GR 2         GR 1 
pův.rýže



Gene donors: A:Phaseolus vulgaris - ferritin, 
B: basmati rice - metallothionein,
C: Aspergillus fumigatus - phytase
D: Narcissus pseudonarcissus - phytoene synthase + desaturase
E: Erwinia uredovora - lycopene beta- cyclase



RIZIKA GMO – subjektivní nebo objektivní ?

Klaus Ammann 2005



Šíření transgenního pylu:
anthocyan markers



„Buffering“
in U.S.A.

Plain City
OHIO
U.S.A.

Fred YODER
farmer



Sem stručně obsah článku !!!

Supertuberizující
transgenní

Nečekané

či nechtěné

účinky 

TRANSGENÓZE

Fischer, Lipavská,
Opatrny 2007

transgenní
brambor:

insertion mutant
D 69 / Lada



Příběh prof.Higginse

(hrách hmyzu odolný, ale zdraví 
nebezpečný ?)





GMO
a globální oteplování :

nové problémy ?

rizika nechtěného šíření 

invazivních GMO plodin?invazivních GMO plodin?

nástroj k řešení ?

GMO plodiny tolerantní

ke změnám klimatu

obojí ?


